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Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат  

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА  

НА ПРИРОДАТА  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за заштита на природата, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 21 јануари 2013 година.   
   Бр. 07-404/1                               Претседател 

21 јануари 2013 година          на Република Македонија,                       
     Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА 

 
Член 1 

Во Законот за заштита на природата (“Службен вес-
ник на Република Македонија” број 67/2004, 14/2006, 
84/2007, 35/10 ,47/11, 148/11 и 59/12), по членот 47 се 
додава нов член 47-а ,кој гласи:  

„Член 47-а 
Заштитата, одржувањето и повторното воспоставу-

вање на биотопите и на живеалиштата се остварува 
преку: 

-   прогласување  на заштитени подрачја, 
-  одржување и управување во согласност со еколо-

шките потреби на живеалиштата, во и надвор од за-
штитените подрачја, 

- повторно воспоставување на уништените биотопи 
и 

-  преземање на мерки за создавање на биотопи.“ 
 

Член 2 
Во членот 62 став (2) по зборовите: „се потребни 

за“ се додаваат зборовите: „развој на туризмот во рам-
ките на туристичката развојна зона“. 
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Член 3 
Во членот 117 по ставот (3) се додаваат два нови 

става (4) и (5), кој гласат: 
„(4) При планирање на намената на земјиштето, за-

ради подобрување на еколошката кохерентност на мре-
жата Натура 2000, кога тоа е потребно треба да се зе-
мат предвид карактеристиките на пределите кои се од 
голема важност за дивата флора и фауна.  

(5) Како потребни карактеристики на пределот ќе 
се сметаат оние кои овозможуваат поврзаност на земји-
штето, како што се реките со нивните брегови или тра-
диционалните системи за означување на границите на 
теренот,  поради нивната функција како еколошки ко-
ридори за премини или за застанување, преселба, ши-
рење и за генетска размена на дивите видови, флора и 
фауна.“ 

 
Член 4 

Субјектите кои вршат дејност, односно активност 
во заштитеното подрачје, а кои до  денот на  влегува-
њето во сила на овој закон, не ги склучиле спогодбите 
од членот 135-а став (3) од Законот за заштита на при-
родата (“Службен весник на Република Македонија“ 
број 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2007, 47/11, 148/11 и 
59/12) (во натамошниот текст: Законот), се должни во 
рок од две години од денот на влегувањето во сила на 
овој закон да ги склучат спогодбите за регулирање на 
меѓусебните права и обврски со субјектот, кој согласно 
со одредбите од Законот и актот за прогласување е за-
должен за вршење на работите на управување со за-
штитеното подрачје. 

Субјектот кој согласно со одредбите од Законот и 
актот за прогласување е задолжен за вршење на рабо-
тите на управување со заштитеното подрачје, за субје-
ктите кои вршат дејност, односно активност во зашти-
теното подрачје кои нема да се усогласат во рокот 
утврден во ставот 1 на овој член, по службена долж-
ност поднесува барање за одземање на дозволата до 
надлежниот орган  кој ја издал дозволата за вршење на 
соодветната дејност, односно активност. 

 
Член 5 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот  за заштита на природата. 

 
Член 6 

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 TË NATYRES 
 

Neni 1 
Me Ligjin për mbrojtje të natyres (“Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise” numer 67/2004, 14/2006, 
84/2007, 35/10, 47/11, 148/11 dhe 59/12), pas nenit 47 
shtohet nen i ri 47-a, si vijon: 

 
"Neni 47-a 

Mbrojtja, mirembajtja dhe rivendosja e biotopeve dhe e 
vendbanimeve realizohet nepermjet: 

- shpalljes së rajoneve të mbrojtura, 
- mirembajtjes dhe menaxhimit në pajtim me nevojat 

ekologjike të vendbanimeve, në dhe jashte rajoneve të 
mbrojtura, 

- rivendosjes së biotopeve të shkaterruara dhe  
-  marrjes së masave për krijimin e biotopeve." 

Neni 2 
Në nenin 62 paragrafi (2) pas fjaleve: "nevojiten për" 

shtohen fjalet: "zhvillim të turizmit në kuader të zones 
zhvillimore turistike".  

Neni 3 
Në nenin 117 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafe të 

rinj (4) dhe (5), si vijojne: 
"(4) Gjate planifikimit të dedikimit të tokes, për permi-

resimin e koherences ekologjike të rrjetit Natura 2000, kur 
kjo nevojitet duhet të merren parasysh karakteristikat e ra-
joneve të cilat jane me rendesi të madhe për floren dhe fau-
nen e eger.  

(5) Si karakteristika të nevojshme të rajonit do të konsi-
derohen ato që mundesojne lidhshmeri të tokes, siç jane lu-
menjte dhe brigjet e tyre apo sistemet tradicionale për she-
nimin e kufijve të terrenit, për shkak të funksionit të tyre si 
korridore ekologjike për kalime apo për ndalim, shperngul-
je, zgjerim dhe për kembim gjenetik të llojeve të egra të 
flores dhe faunes". 

 
Neni 4 

Subjektet që kryejne veprimtari, perkatesisht aktivitet 
në rajonin e mbrojtur, e të cilet deri në diten e hyrjes në fu-
qi të ketij ligji, nuk i kane lidhur marreveshjet nga neni 
135-a paragrafi (3) të Ligjit për mbrojtje të natyres ("Gaze-
ta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer  67/2004, 
14/2006, 84/2007, 35/2007, 47/11, 148/11 dhe 59/12) (në 
tekstin e metejshem: Ligji), detyrohen që në afat prej dy vi-
tesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji t'i lidhin marre-
veshjet për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të 
ndersjella me subjektin, i cili në pajtim me dispozitat e Lig-
jit dhe aktin për shpallje ngarkohet me kryerjen e puneve të 
menaxhimit me rajonin e mbrojtur.  

Subjekti i cili në pajtim me dispozitat e Ligjit dhe aktin 
për shpallje ngarkohet me kryerjen e puneve të menaxhimit 
me rajonin e mbrojtur, për subjektet që kryejne veprimtari, 
perkatesisht aktivitet në rajonin e mbrojtur që nuk do të 
harmonizohen në afatin e percaktuar në paragrafin (1) të 
ketij neni, me detyre zyrtare parashtron kerkese për heqjen 
e lejes në organin kompetent që e ka leshuar lejen për kr-
yerje të veprimtarise, perkatesisht aktivitetit perkates.   

Neni 5 
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 

Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për mbrojtje të natyres.   

Neni 6 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".  
__________ 

475. 
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  ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ  

ОД ВРЕДНОСТ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за хартии од вредност, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 21 јануари 2013 година. 
  
   Бр. 07-405/1                               Претседател 

21 јануари 2013 година          на Република Македонија,                       
     Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
Член 1 

Во Законот за хартии од вредност ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 95/2005, 25/2007, 
7/2008, 57/10 и 135/11), во членот 2 точка 2  на крајот 
од реченицата зборовите: “или е котирано на берза” се 
заменуваат со зборовите: „освен  друштвата котирани 
на берза”. 

Точката 44  се менува и гласи: 
„44. “Хартии од вредност“ се акции издадени од ак-

ционерски друштва и од командитни друштва со ак-
ции, акции во инвестициските фондови кои работат 
според Законот за инвестициски фондови,  обврзници, 
инструменти на пазарот на пари, деривативни финан-
сиски инструменти, потврда за странска хартија од 
вредност и други финансиски инструменти кои според 
Комисијата се сметаат за хартии од вредност. Овие 
хартии од вредност се неограничено преносливи.“ 

 
Член 2 

Во членот 12 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Првата јавна понуда на хартии од вредност об-
јавена од акционерско друштво или јавна понуда обја-
вена при преобразба на друштво со ограничена одго-
ворност и друштво со ограничена одговорност од едно 
лице во акционерско друштво е иницијална јавна пону-
да.”  

Член 3 
Во членовите 14 став (3) и 27 став (8) зборовите: „и 

одобрување на“ се заменуваат со зборовите: „и одлучу-
вање по“.      

 
Член 4 

Во членот 67 ставот  (2) се брише. 
Ставот  (3) кој станува став (2) се менува и гласи: 
“(2) При регистрирање на хартиите од вредност и 

при секоја настаната промена на сопственоста, депози-
тарот е должен на сопственикот на хартии од вредност 
да му достави извод од состојбата на сметка на хартии 
од вредност, без надоместок и во рок од пет работни 
дена од регистрирањето, односно настанувањето на 
промената.” 

Ставот (4) кој станува став (3) се менува и гласи: 
“(3) Депозитарот е должен на барање на сопствени-

кот на хартии од вредност да му издаде извод од со-
стојбата на сметка. За издавање на изводот, сопствени-
кот плаќа надоместок утврден во тарифата на депози-
тарот.“ 

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

Член 5 
По членот 80 се додава  нов наслов и нов член 80-а,  

кои гласат: 
  

„Задолжителна котација 
 

Член 80-а 
(1) Издавачите на хартии од вредност кои не се ко-

тирани на берза, а кои ги исполнуваат посебните усло-
ви за задолжителна котација утврдени со правилата за 
котација на берзата, се должни да ги котираат своите 
хартии од вредност на посебна платформа “задолжи-
телна котација” на официјалниот пазар на берзата (во 
натамошниот текст: задолжителна котација).  

(2) Одлука за задолжителна котација на хартиите од 
вредност на берза донесува органот на управување на 
издавачот на хартии од вредност од ставот (1) на овој 
член.   

(3) Општ услов за задолжителна котација на харти-
ите од вредност на берза е тие да бидат целосно упла-
тени и неограничено преносливи. 

(4) Посебните услови, постапката и начинот за ко-
тирање на хартии од вредност на задолжителна котаци-
ја се уредуваат со правилата за котација донесени од 
берзата. 

(5) Правилата за котација задолжително утврдуваат 
услови за обелоденување на информации и известува-
ња од страна на издавачот чии хартии од вредност ко-
тираат на задолжителна котација. Овие услови не мо-
жат да бидат помалку детални или строги од  условите 
за обелоденување на информации и известување на ак-
ционерските друштва со посебни обврски за известува-
ње согласно со овој закон.  

(6) Берзата води регистар за секој издавач чии хар-
тии од вредност котираат на задолжителна котација во 
кој се евидентираат и чуваат сите релевантни податоци 
и документи за издавачот.  

(7) Издавачот чии хартии од вредност котираат на 
задолжителна котација е должен да ги почитува прави-
лата за котација на берзата. 

(8) Хартиите од вредност кои котираат на задолжи-
телна котација   можат да бидат исклучени од задолжи-
телната котација само при стечај и ликвидација на из-
давачот.  

(9) Издавачот чии хартии од вредност котираат на 
задолжителна котација може да ги пренесе хартиите од 
вредност на друга платформа на официјалниот пазар за 
тргување, согласно со правилата на берзата.“ 

 
Член 6 

Во членот 153  ставот  (1) се менува и гласи: 
„Комисијата води Регистар на акционерските друш-

тва со посебни обврски за известување (во натамошни-
от текст: Регистарот). Акционерското друштво и  ко-
мандитното друштво со акции се запишуваат во Реги-
старот доколку ги исполнуваат условите за акционер-
ско друштво со посебни обврски за известување.“ 

 
Член 7 

Насловот на членот и членот 155 се бришат. 
 

Член 8 
Насловот на членот и членот 157 се бришат. 
 

Член 9 
Насловот на членот и членот 158 се менуваат и гла-

сат: 
 
„Тековни извештаи за ценовно чувствителни ин-

формации  
 

Член 158 
 (1) Акционерското друштво е должно веднаш, а 

најдоцна наредниот работен ден, до Комисијата да до-
стави извештај за настанување на секоја ценовно чув-
ствителна информација (во натамошниот текст: теков-
ни извештаи) и најдоцна во рок од пет работни дена 
најмалку во еден дневен весник во Република Македо-
нија да објави соопштение за ценовно чувствителната 
информација.   

(2) Тековните извештаи Комисијата веднаш по до-
бивањето ги објавува на нејзината веб страница. 

 (3) Тековните извештаи и јавното соопштение од 
ставот (1) на овој член се однесуваат особено на:  

1) загуба поголема од 30% од активата на друштво-
то; 

2) намалување на основната главнина под големи-
ната утврдена во статутот на друштвото; 

3) стекнување или отуѓување на над 5% од средс-
твата на акционерското друштво; 
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4) донесени одлуки за зделки со заинтересиранa 
странa и мислењето на овластениот ревизор, доколку 
вредноста на зделката или кумулативната вредност на 
меѓусебно поврзани зделки во текот на изминатите 12 
месеци од денот на одобрувањето на зделката надми-
нува 10% од вредноста на активата на друштвото; 

5) донесени одлуки за големи зделки; 
6) промена на овластен ревизор;  
7) оставка, разрешување и именување на членовите 

на органите на управување;  
8) склучување или раскинување на договори или 

други правни работи кои влијаат врз работата и испол-
нувањето на основната дејност на акционерското 
друштво; 

9) секој настан кој може да предизвика ненавреме-
но или предвремено плаќање на финансиските обврски 
на акционерското друштво; 

10) поднесен предлог за отворање стечајна постап-
ка или постапка на ликвидација, или поведена претход-
на постапка, односно отворена постапка на стечај пред 
надлежен суд или отворена постапка на ликвидација;  

11) неисполнување на обврски врз основа на изда-
дени хартии од вредност од страна на акционерското 
друштво; 

12) сите судски постапки во кои е вклучено акцио-
нерското друштво како тужител, односно тужена стра-
на чија вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на  
капиталот на друштвото определена врз основа на пос-
ледните ревидирани годишни финансиски извештаи; 

13) сите промени на правата што ги носат акциите 
од ист род и  

14) сите засновани залози (заложно право) врз под-
вижни ствари, хартии од вредност, побарувања и други 
права (рачен залог) и врз недвижности (хипотека) чија-
што вредност, поединечно и/или кумулативно, изнесу-
ва најмалку  5%  од вредноста на капиталот на друш-
твото определена врз основа на последните ревидирани  
годишни финансиски извештаи.“  

Член 10 
По членот 158 се додава нов наслов и нов член 158-

а, кои гласат: 
 

„Материјали за акционерско собрание 
 

Член 158-а 
Акционерското друштво е должно во рок од два де-

на од свикувањето на седница на собранието на акцио-
нери до Комисијата, по електронски пат, да ги достави 
сите материјали што им се доставени на акционерите 
при свикување на седниците на собранието на акционе-
ри.” 

 
Член 11 

Во членот 160 по зборот „полугодишен“ запирката 
и зборот „тримесечен“ се бришат. 

 
Член 12 

Во членот 164 броевите „154, 155, 156, 157 и 158“ 
се заменуваат со броевите „154, 156 и 158“. 

 
Член 13 

Во членот 182 ставот (3) се менува и гласи: 
“Двајца комисионери (членови) професионално ја 

вршат својата функција во Комисијата, а  тројца се над-
ворешни комисионери (членови) на Комисијата кои се 
ангажираат за вршење на работи во Комисијата, за што 
им следува надоместок.“  

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

„(4) Комисионерите (членови) кои професионално  
ја вршат својата функција во Комисијата се со полно 
работно време и не може да имаат друга функција и да 

бидат вработени на друго место или да добиваат друг 
надоместок освен платата како комисионери (членови) 
и надоместоци од повремени едукативни и авторски 
хонорари.  

(5) Надворешните комисионери (членови) имаат 
право на месечен надоместок кој го утврдува Комиси-
јата.“ 

  
Член 14 

Во членот 184 точка о) сврзникот „и” на крајот од 
реченицата се заменува со точка и запирка. 

Во точката п) точката на крајот од реченицата се за-
менува со точка и запирка и се додаваат две нови точки 
р) и с), кои гласат: 

„р) поблиску ги пропишува условите кои треба да 
ги исполнува овластениот ревизор за да може да дава 
мислења во постапка за одобрување зделка со заинте-
ресирана страна согласно со Законот за трговските 
друштва и 

с) ги пропишува содржината и формата на мисле-
њето што овластениот ревизор го дава во постапката за 
одобрување на зделка со заинтересирана страна.“ 

 
Член 15 

По  членот 184 се додаваат два нови наслови и два  
нови члена 184-а  и 184-б, кои гласат: 

  
„Услови за овластен ревизор за давање мислења во 
постапка за одобрување на зделка со заинтересирана 

страна 
 

Член 184-а 
(1) Овластен ревизор кој може да дава мислење на 

акционерско друштво  за зделка со заинтересирана 
страна, покрај условите од Законот за ревизија, мора да 
ги исполнува и следниве услови:  

1) да има искуство во вршење ревизии повеќе од 
една година; 

2) да е вработен во друштво за ревизија; 
3) во последните три години да не бил под мерки 

изречени од страна на надлежен орган од областа на 
ревизијата и 

4) да е запишан во Регистарот на овластени реви-
зори кои даваат мислење во постапка за одобрување 
на зделка со заинтересирана страна, кој го води Ко-
мисијата. 

 (2) Акционерското друштво пред да назначи овла-
стен ревизор за одобрување на зделка со заинтересира-
на страна треба да утврди дека овластениот ревизор  
освен условите од ставот (1) на овој член ги исполнува 
и следниве услови: 

1) да нема конфликт на интереси меѓу акционреско-
то друштво и овластениот ревизор кој дава мислење во 
постапка за одобрување на зделка со заинтересирана 
страна на односното акционерско друштво и 

2) во последните три години овластениот ревизор 
да не давал консултантски услуги на акционерското 
друштво. 

(3) Комисијата поблиску ги пропишува условите од 
ставовите (1) и (2)  на овој член и документацијата која 
се приложува како доказ за нивно исполнување. 

 
Регистар на овластени ревизори 

  
Член 184-б 

(1) Комисијата води Регистар на овластени ревизо-
ри кои даваат мислење во постапка на одобрување на 
зделка со заинтересирана страна кој се води во еле-
ктронска форма и е достапен на интернет страницата 
на Комисијата. 
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(2) Комисијата ги пропишува содржината, начинот 
на водење и постапката за запишување  на овластените 
ревизори во Регистарот од ставот (1) на овој член.“ 

 
Член 16 

Во членот 189 ставот (1) се менува и гласи:  
„Комисијата не одговара за веродостојноста, пот-

полноста и точноста на  податоците содржани во Прос-
пектот и поканата за јавна понуда, соопштението за 
приватен пласман, за мислењето од овластениот реви-
зор во постапка за одобрување на зделка со заинтере-
сирана страна и  за друг извештаj доставен до Комиси-
јата, акционерите и јавноста од страна на издавачот. 
Комисијата не одговара и за податоците содржани во 
документацијата за упис и бришење од Регистарот на 
акционерски друштва со посебни обврски за известува-
ње.“ 

 
Член 17 

Во членот 227 став (2) точките  а) и б) се менуваат 
и гласат: 

„а) надоместоци за одлучување по барање на одо-
брение за издавање на хартии од вредност; 

б) надоместоци за одлучување по барање на дозво-
ли за работење на сите овластени учесници на пазарот 
со хартии од вредност, односно брокерски куќи, берзи, 
депозитари, банки, брокери и инвестициони советни-
ци;“. 

Точките  д) и ѓ) се менуваат и гласат: 
„д) надоместоци за одлучување по барање на сог-

ласност на актите на здруженијата на учесниците на 
пазарот на хартии од вредност; 

ѓ) надоместоци за одлучување по барање на соглас-
ност за именување на директори на учесниците на па-
зарот на хартии од вредност;”. 

 
Член 18 

Во членот 232-а став (1) по бројот „242“ се додаваат 
броевите „242-а, 242-б“. 

 
Член 19 

Во членот 233 став (1) точка 18 точката на крајот од 
реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава 
нова точка 19, која  гласи: 

„19) не ги извршува обврските кои произлегуваат 
од членот 80-a  од овој закон.“ 

    
Член 20 

Во членот 242 став (1) точката 5 се менува и гласи: 
„не ги достави до Комисијата тековните извештаи 

и/или не ги објави ценовно чувствителните информа-
ции во согласност со членот 158 од овој закон;“. 

 
Член 21 

По членот 242 се додаваат два нови члена 242-а и 
242-б, кои гласат: 

 
„Член 242-а 

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ак-
ционерското друштво од членот 184-а од овој закон, 
ако:  

1) назначи овластен ревизор спротивно на условите 
од членот 184-а ставови (1) и (2) од овој закон и 

2)  не ја обезбеди потребната документација од чле-
нот 184-а став (3) од овој закон.   

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече и на одговорното 
лице во акционерското друштво за прекршокот од ста-
вот (1) на овој член.  

Член 242-б 
Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на овла-
стениот ревизор од членот 184-а од овој закон, ако не 
даде мислење за зделката со заинтересирана страна во 
пропишана содржина и форма согласно со овој закон.“ 

 
Член 22 

Издавачите на хартии од вредност кои со состојба 
на 31 декември 2012  година, 31 декември 2013 година, 
31 декември 2014 година, 31 декември 2015 година и 
31 декември 2016 година ќе ги исполнат условите за за-
должителна котација утврдени со правилата за котаци-
ја на берзата, се должни најдоцна до 30 април наредна-
та година да поднесат барање до берзата за  котирање 
на своите хартии од вредност на платформата задолжи-
телна котација. 

Доколку хартиите од вредност кои котираат на бер-
за согласно со членот 80 од овој закон се исклучат од 
котација на берзата во периодот од ставот (1) на овој 
член, се пренесуваат на  платформата задолжителна ко-
тација на берзата, доколку ги исполнуваат условите  од 
членот 80-а од овој закон.  

    
Член 23 

Постојните членови на Комисијата за хартии од 
вредност продолжуваат да ја вршат функцијата на чле-
нови на Комисијата за хартии од вредност до именува-
ње на новите членови на Комисијата за хартии од вред-
ност согласно со овој закон. 

Владата на Република Македонија во рок од 30 де-
на од денот на влегувањето во сила на овој закон до 
Собранието на Република Македонија ќе достави пред-
лог за именување на членови на Комисијата за хартии 
од вредност согласно со овој закон. 

 
Член 24 

На акционерските друштва чии хартии од вредност 
се котираат на берза се применуваат одредбите од За-
конот за преземање на акционерските друштва („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 4/2002, 
37/2002, 36/2007, 67/10 и 35/11) во период од девет ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 25 

Одредбите од членот 1  со кој се дополнува членот 
2 точка 2 за делот за задолжителна котација, членот 5 
со кој се дополнува нов член 80-а и членот 22 од овој 
закон, престануваат да важат на 30 април 2018 година. 

  
Член 26 

Подзаконските акти од овој закон  ќе се донесат во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон.   

 
Член 27 

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 LETRA ME VLERE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për letra me vlere ("Gazeta Zyrtare e Repub-

likes së Maqedonise" numer 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/10 dhe 135/11), në nenin 2 pika 2) fjalet në fund të fjali-
se: "ose eshte kuotuar në burse" zevendesohen me fjalet: 
"pervec shoqerive të kuotuara në burse." 

Pika 44 ndryshohet si vijon: 
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"44. "Letra me vlere" jane: aksionet e leshuara nga sho-
qerite aksionare dhe shoqerite komanditore me aksione, 
aksionet në fondet investuese që punojne sipas Ligjit për 
fonde investuese, obligacionet, instrumentet në tregun e pa-
rave, instrumentet financiare derivative, vertetimi për leter 
të huaj me vlere dhe instrumente tjera financiare që sipas 
Komisionit konsiderohen edhe letra me vlere. Keto letra 
me vlere jane të barrshme në menyre të pakufizuar." 

 
Neni 2 

 Në nenin 12 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), 
si vijon: 

"(2) Oferta e pare publike e letrave me vlere e shpallur 
nga shoqeria aksionare apo oferta publike e shpallur gjate 
transformimi i shoqerise me pergjegjesi të kufizuar dhe 
shoqerise me pergjegjesi të kufizuar nga një person në sho-
qerine aksionare, eshte oferte publike iniciale." 

 
Neni 3 

Në nenet 14 paragrafi (3) dhe 27 paragrafi (8) fjalet: 
"dhe miratimi i" zevendesohen me fjalet: "dhe vendimma-
rrje për". 

      
Neni 4 

Në nenin 67 paragrafi (2) shlyhet. 
Paragrafi (3) i cili behet paragraf (2) ndryshohet si vi-

jon: 
"(2) Gjate regjistrimit të letrave me vlere dhe gjate çdo 

ndryshimi të shkaktuar të pronesise, depozitari detyrohet 
që pronarit të letrave me vlere t'i dorezoje ekstrakt nga 
gjendja e llogarise së letrave me vlere, pa kompensim dhe 
në afat prej pese diteve të punes nga regjistrimi, perkate-
sisht shkaktimi i ndryshimit." 

Paragrafi (4) i cili behet paragraf (3) ndryshohet si vi-
jon: 

"(3) Depozitari detyrohet që me kerkese të pronarit të 
letrave me vlere t'i jape ekstrakt nga gjendja e llogarise. Për 
leshimin e ekstraktit, pronari paguan kompensim të perca-
ktuar në tarifen e depozitarit." 

Paragrafet (5) dhe (6) behet paragrafe (4) dhe (5). 
 

Neni 5 
 Pas nenit 80 shtohet titull i ri dhe nen i ri 80-a, si vijoj-

ne: 
  

"Kuotizimi i detyrueshem 
 

Neni 80-a 
(1) Emetuesit e letrave me vlere që nuk jane të kuotuar 

në burse, e që i plotesojne kushtet e vecanta për kuotizim të 
detyrueshem të percaktuara me rregullat për kuotizim në 
burse, detyrohen t’i kuotojne letrat e tyre me vlere në pla-
tforme të vecante "kuotizimi i detyrueshem" në tregun zyr-
tar të burses (në tekstin e metejme: kuotizimi i detyrues-
hem).  

(2) Vendim për kuotizim të detyrueshem të letrave me 
vlere në burse, miraton organi drejtues i emetuesit të letra-
ve me vlere nga paragrafi (1) i ketij neni.    

(3) Kusht i pergjithshem për kuotizim të detyrueshem 
të letrave me vlere në burse eshte që ato të paguhen në te-
resi dhe të jene të barrshme në menyre të pakufizuar. 

(4) Kushtet e vecanta, procedura dhe menyra e kuotimit 
të letrave me vlere në kuotizim të detyrueshem rregullohen 
me rregullat për kuotizim të miratuara nga bursa. 

(5) Rregullat për kuotizim, detyrimisht percaktojne 
kushte për zbardhjen e informatave dhe njoftimeve nga 
emetuesi, lerat me vlere të të cilit kuotojne në kuotizim të 
detyrueshem. Keto kushte nuk mund të jene më pak të de-
tajuara ose rigoroze nga kushtet për zbardhje të informata-
ve dhe njoftimeve të shoqerive aksionare me obligime të 
vecanta për njoftim në pajtim me kete ligj.  

(6) Bursa mban regjister për çdo emetues letrat me vle-
re të të cilit kuotojne në kuotizimin e detyrueshem, në të ci-
lin evidentohen dhe ruhen të gjitha të dhenat relevante dhe 
dokumentet për emetuesin.   

(7) Emetuesi, letrat me vlere të të cilit kuotojne në kuo-
tizimin e detyrueshem, detyrohet që t'i respektoje rregullat 
për kuotizim në burse.  

(8) Letrat me vlere që kuotojne në kuotizimin e detyru-
eshem mund të hiqen nga kuotizimi i detyrueshem vetem 
gjate falimentimit dhe likuidimit të emetuesit.  

(9) Emetuesi, letrat me vlere të të cilit kuotojne në kuo-
tizimin e detyrueshem, mund t'i barte letrat me vlere në 
platforme tjeter në tregun zyrtar për tregtim, në pajtim me 
rregullat e burses." 

 
Neni 6 

Në nenin 153 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Komisioni mban Regjister të shoqerive aksionare me 

obligime të vecanta për njoftim (në tekstin e metejme: Reg-
jistri). Shoqeria aksionare dhe shoqeria komanditore me 
aksione regjistrohen në Regjistrin nese i plotesojne kushtet 
për shoqeri aksionare me obligime të vecanta për njoftim." 

 
Neni 7 

Titulli i nenit dhe neni 155 shlyhen. 
 

Neni 8 
Titulli i nenit dhe neni 157 shlyhen. 
 

Neni 9 
Titulli i nenit dhe neni 158 ndryshohen, si vijojne: 
 

"Raporte rrjedhese për informata të ndjeshme për cmimin 
 

Neni 158 
 (1) Shoqeria aksionare detyrohet që menjehere, e më 

së voni, deri diten e ardhshme të punes në Komision të do-
rezoje raport për krijimin e çdo informate të ndjeshme për 
cmimin (në tekstin e metejme:  raporte rrjedhese) dhe më 
së voni në afat prej pese diteve të punes, së paku në një ga-
zete ditore në Republiken e Maqedonise të publikoje njo-
ftim për informate të ndjeshme për cmimin.    

(2) Raportet rrjedhese, Komisioni menjehere pas marr-
jes i publikon në ueb faqen e vet. 

 (3) Raportet rrjedhese dhe njoftimin publik nga para-
grafi (1) i ketij neni, vecanerisht kane të bejne me:  

1) humbje më të madhe se 30% të aktives së shoqerise; 
2) zvogelim i kryegjese baze nën madhesine e perca-

ktuar në statutin e shoqerise;  
3) fitim ose tjetersim të mbi 5% të mjeteve të shoqerise 

aksionare; 
4) vendime të miratuara për transaksione me pale të in-

teresuar dhe mendimi i revizorit të autorizuar, nese vlera e 
transaksionit ose vlera kumulative e transaksioneve të lid-
hura reciproke gjate 12 muajve të kaluar nga dita e mirati-
mit të transaksionit, tejkalon 10% të vleres së aktives së 
shoqerise; 

5) vendime të miratuara për transaksione të medha; 
6) ndryshimi i revizorit të autorizuar;  
7) doreheqje, shkarkim dhe emerim i anetareve të orga-

neve drejtuese;  
8) lidhje ose prishje të marreveshjeve apo ceshtje tjera 

juridike që ndikojne mbi punen dhe permbushjen e veprim-
tarise themelore të shoqerise aksionare; 

9) çdo ngjarje që mund të shkaktoje pagese jo në kohe 
ose të parakohshme të detyrimeve financiare të shoqerise 
aksionare; 

10) propozim i parashtruar për hapje të procedures së 
falimentimit ose procedures për likuidim, ose procedure të 
ngritur paraprake, perkatesisht procedure të hapur të fali-
mentimit në gjykaten kompetente ose procedure të hapur të 
likuidimit;  
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11) mospermbushje e obligimeve në baze të letrave me 
vlere të leshuara nga shoqeria aksionare; 

12) të gjitha procedurat gjyqesore në të cilat eshte 
perfshire shoqeria aksionare si padites, perkatesisht pale e 
paditur, vlera e të ciles eshte së paku 5% nga vlera e kapi-
talit të shoqerise e percaktuar në baze të raporteve të fundit  
të reviduara vjetore financiare; 

13) të gjitha ndryshimet e të drejtave që i sjellin aksio-
net e të llojit të njejte dhe  

14) të gjitha pengjet e bazuara (e drejta e pengut) mbi 
sende të tundshme, letra me vlere, kerkesa dhe të drejta tje-
ra (peng dore) dhe në baze të patundshmerive (hipoteke) 
vlera e të ciles, veç e veç dhe/ose në menyre kumulative 
eshte së paku 5% nga vlera e kapitalit të shoqerise e perca-
ktuar në baze të raporteve të fundit të reviduara financiare 
vjetore." 

 
Neni 10 

 Pas nenit 158 shtohet titull i ri dhe nen i ri 158-a, si vi-
jojne: 

 
"Materiale për kuvendin e aksionareve 

 
Neni 158-a 

Shoqeria aksionare detyrohet që në afat prej dy ditesh 
nga konvokimi i mbledhjes së kuvendit të aksionareve në 
Komision, në forme elektronike t'i dorezoje të gjitha mate-
rialet që u jane dorezuar aksionareve gjate konvokimit të 
mbledhjeve të kuvendit të aksionareve." 

 
Neni 11 

Në nenin 160 pas fjales "gjysmevjetor" presja dhe fjala 
"tremujor" shlyhen. 

 
Neni 12 

Në nenin 164 numrat „154, 155, 156, 157 dhe 158“ ze-
vendesohen me fjalet: „154, 156 и 158“. 

 
Neni 13 

Në nenin 182 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"Dy komisionare (anetare) në menyre profesionale e kr-

yejne funksionin e tyre në Komision, kurse tre komisionare 
të jashtem (anetare) të Komisionit që angazhohen për kr-
yerjen e puneve në Komision, për çka u takon kompen-
sim."  

Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafe të rinj (4) dhe 
(5), si vijojne: 

"(4) Komisionaret (anetaret) që në menyre profesionale 
e kryejne funksionin e tyre në Komision jane me orar të 
plote të punes dhe nuk mund të kene funksion tjeter dhe të 
punesohen në vend tjeter ose të fitojne kompensim tjeter 
pervec pages si komisionare (anetare) dhe kompensime nga 
honorare të perkohshem edukative dhe autoriale.   

(5) Komisionaret e jashtem (anetaret) kane të drejte të 
kompensimit mujor që e percakton Komisioni." 

 
Neni 14 

Në nenin 184 pika o) lidheza "dhe" në fund të fjalise 
zevendesohet me pikepresje. 

Në piken p) pika në fund të fjalise zevendesohet me pi-
kepresje dhe shtohen dy pika të reja r) dhe s) si vijojne: 

"r) më afer i percakton kushtet që duhet t'i plotesoje re-
vizori i autorizuar që të mund të jape mendime në procedu-
ren e miratimit të marreveshjes me pale të interesuar në 
pajtim me Ligjin për shoqerite tregtare dhe 

s) e percakton permbajtjen dhe formen e mendimit që 
revizori i autorizuar e jep në proceduren e miratimit të mar-
reveshjes me pale të interesuar."  

 
Neni 15 

Pas nenit 184 shtohen dy tituj të rinj dhe dy nene të reja 
184-a dhe 184-b, si vijojne: 

 "Kushte për revizor të autorizuar për dhenie të mendimit në 
procedure për miratimin e marreveshjes me pale të interesuar 

 
Neni 184-a 

(1) Revizori i autorizuar që mund të jape mendim për 
shoqerine aksionare për marreveshje me pale të interesuar, 
krahas kushteve nga Ligji për revizion, doemos duhet t’i 
plotesoje kushtet në vijim:  

1) të kete pervoje në kryerje të revizioneve më shume 
se një vit; 

2) të jete i punesuar në shoqeri për revizion; 
3) në tre vitet e fundit të mos kete pasur masa të shqip-

tuara nga organi kompetent nga sfera e revizionit dhe 
4) të jete i regjistruar në Regjistrin e revizoreve të auto-

rizuar që japin mendim në proceduren e miratimit të marre-
veshjes me pale të interesuar, që e udheheq Komisioni. 

 (2) Shoqeria aksionare para se të emeroje revizor të 
autorizuar për miratimin e marreveshjes me pale të intere-
suar, duhet të percaktoje se revizori i autorizuar pervec 
kushteve nga paragrafi (1) i ketij neni i ploteson edhe kush-
tet në vijim: 

1) të mos kete konflikt të interesave në mes shoqerise 
aksionare dhe revizorit të autorizuar që jep mendim në pro-
ceduren e miratimit të marreveshjes me pale të interesuar të 
shoqerise aksionare në fjale dhe 

2) në tre vitet e fundit, revizori i autorizuar të mos kete 
dhene sherbime konsultuese për shoqerine aksionare. 

(3) Komisioni më afer i percakton kushtet nga paragra-
fet (1) dhe (2) të ketij neni dhe dokumentacionin që parash-
trohet si argument për plotesimin e tyre. 

 
Regjistri i revizoreve të autorizuar 

 
Neni 184-b 

(1) Komisioni mban regjister të Revizoreve të autorizu-
ar të cilet ofrojne mendim në proceduren e miratimit të 
marreveshjes me pale të interesuar, që udhehiqet në forme 
elektronike dhe mund të gjendet në faqen e internetit të 
Komisionit. 

(2) Komisioni percakton, permbajtjen, menyren e 
mbajtjes dhe proceduren për regjistrimin e revizoreve të 
autorizuar në Regjistrin nga paragrafi (1) i ketij neni." 

 
Neni 16 

Në nenin 189 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Komisioni nuk pergjigjet për autenticitetin, plotesine 

dhe saktesine e të dhenave të perfshira në Prospektin dhe 
ftesen për oferte publike, njoftimin për plasman privat, për 
mendimin e revizorit të autorizuar në procesin për mirati-
min e marreveshjes me pale të interesuar dhe për raport tje-
ter të dorezuar te Komisioni, aksionaret, dhe publiku nga 
emetuesi. Komisioni nuk pergjigjet edhe  për të dhenat e 
shenuara në dokumentacionin për regjistrim dhe cregjistri-
mi nga Regjistri i shoqerive aksionare me obligime të ve-
canta për njoftim." 

 
Neni 17 

Në nenin 227 paragrafi (2) pikat a) dhe b) ndryshohen 
si vijojne: 

"a) kompensime për vendosje për kerkesen e lejes për 
emetimin e letrave me vlere; 

b) kompensime për vendosje me kerkesa të lejes për 
pune për të gjithe pjesemarresit e autorizuar në tregun e le-
trave me vlere, respektivisht shtepite e brokereve, bursat, 
depozitaret, bankat, brokeret dhe keshilltaret investues;". 

Pikat d) dhe gj) ndryshohen si vijojne: 
"d) kompensime për vendosje për kerkese të pelqimit të 

akteve për shoqerite e pjesemarresve në tregun e letrave me 
vlere; 

gj) kompensime për vendosje me kerkese të lejes për 
pelqim për emerimin e drejtoreve të pjesemarresve në tre-
gun e letrave me vlere;". 
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Neni 18 
Në nenin 232-a paragrafi (1) pas numrit "242" shtohen 

numrat: "242-a, 242-b". 
 

Neni 19 
Në nenin 233 paragrafi (1) pika 18 pika në fund të fjali-

se zevendesohet me lidhezen "dhe" dhe shtohet pike e re 
19, si vijon: 

"19) nuk i kryen obligimet që dalin nga neni 80-a i ketij 
ligji." 

    
Neni 20 

Në nenin 242 paragrafi (1) pika 5 ndryshohet si vijon: 
"nuk i dorezon te Komisioni raportet vijuese dhe/ose 

nuk i publikon informatat e cmimeve të ndejshme në paj-
tim me nenin 158 të ketij ligji;". 

 
Neni 21 

Pas nenit 242 shtohen dy nene të reja 242-a dhe 242-b, 
si vijojne: 

 
"Neni 242-a 

(1) Gjobe në shume prej 4 000 deri në 5 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
shoqerise aksionare nga neni 184-a të ketij ligji, nese:  

1) emeron revizor të autorizuar në kundershtim me 
kushtet nga neni 184-a paragrafet (1) dhe (2) të ketij ligji 
dhe 

2) nuk e siguron dokumentacionin e nevojshem nga ne-
ni 184-a paragrafi (3) të ketij ligji.   

(2) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
nga paragrafi (1) i ketij neni, personit pergjegjes në shoqe-
rine aksionare.  

 
Neni 242-b 

Gjobe në shume prej 1 000 deri 2 000 euro në kunderv-
lere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje revizorit 
të autorizuar nga neni 184-a i ketij ligji, nese nuk jep men-
dim për marreveshjen me pale të interesuar në permbajtjen 
dhe formen e percaktuar  në pajtim me kete ligj." 

 
Neni 22 

Emetuesit e letrave me vlere të cilet me gjendjen më 31 
dhjetor 2012, 31 dhjetor 2013, 31 dhjetor 2014, 31 dhjetor 
2015 dhe 31 dhjetor 2016 do t'i plotesojne kushtet për kuo-
tizim të detyrueshem të percaktuar nga rregullat e kuotizi-
mit të burses, detyrohen që më së voni deri më 30 prill vi-
tin e ardhshem të parashtrojne kerkese në bursen për kuoti-
zimin  e letrave të tyre me vlere në platformen kuotizim i 
detyrueshem. 

Nese letrat me vlere që kuotojne në burse në pajtim me 
nenin 80 të ketij ligji, perjashtohen nga kuotizimi në burse 
gjate periudhes nga paragrafi (1) të ketij neni, barten në 
platformen kuotizim i detyrueshem të burses, nese i plote-
sojne kerkesat nga neni 80-a të ketij ligji.   

 
Neni 23 

Anetaret ekzistues të Komisionit për Letra me Vlere 
vazhdojne ta kryejne funksionin e anetareve të Komisionit 
për Letra me Vlere deri në emerimin e  anetareve të rinj të 
Komisionit për Letra me Vlere në pajtim me kete ligj. 

Qeveria e Republikes së Maqedonise në afat prej 30 di-
tesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji, në Kuvendin e 
Republikes do të paraqese propozim për emerimin e aneta-
reve të Komisionit të Letrave me Vlere në pajtim me kete 
ligj. 

 
Neni 24 

Për shoqerite aksionare letrat me vlere të të cilave kuo-
tohen në burse zbatohen dispozitat e Ligjit për marrjen e 
shoqerive aksionare ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Ma-

qedonise" numer 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10 dhe 
35/11) në periudhe prej nente muajsh nga dita e hyrjes në 
fuqi të ketij ligji.  

Neni 25 
Dispozitat e nenit 1 me të cilin plotesohet neni 2 pika 2 

për pjesen e kuotimit të detyrueshem, nenit 5 me të cilin 
plotesohet neni i ri 80-a dhe nenit 22 të ketij ligji, shfuqizo-
hen më 30 prill 2018. 

 
Neni 26 

Aktet nenligjore të ketij ligji do të miratohen në afat 
prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.    

Neni 27 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 
__________ 

476. 
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  ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 21 јануари 2013 година. 
  
   Бр. 07-406/1                               Претседател 

21 јануари 2013 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 СТРАНЦИТЕ  

Член 1 
Во  Законот за странците („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 35/2006, 66/2007, 117/2008, 
92/2009, 156/10, 158/11 и 84/12), во членот 49 став 2 
алинеја 2 сврзникот „или“ се заменува со запирка. 

Во алинејата 3 точката се заменува со сврзникот 
„или“ и се додава нова алинеја 4, која гласи: 

„- странец резидент на држава членка на Европска-
та унија и на Организацијата за економска соработка и 
развој (во натамошниот текст: ОЕЦД), кој стекнал пра-
во на сопственост на стан, станбена зграда и куќа на 
територијата за Република Македонија под услови 
утврдени со закон, во износ од најмалку 40.000 евра.“ 

 
Член 2 

По членот 79 се додава нова потточка ѕ-1 и нов 
член 79-а, кои гласат: 

„ѕ-1. Дозвола за привремен престој за странец кој 
стекнал право на сопственост на стан, станбена зграда 
и куќа на територијата на Република Македонија. 

 
Член 79-а 

На странец резидент на држава членка на Европска-
та унија и на ОЕЦД, му се издава дозвола за привремен 
престој ако странецот кон барањето приложи и доказ 
дека се стекнал со право на сопственост на стан, стан-
бена зграда и куќа на територијата на Република Маке-
донија под услови утврдени со закон.  
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Дозволата од ставот 1 на овој член се издава за пер-
иод до една година и истата може да се продолжува 
согласно со членот 57 од овој закон.“    

  
Член 3 

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 TË HUAJ 
 

Neni 1 
Në Ligjin për të huaj (“Gazeta Zyrtare e Republikes së 

Maqedonise” numer 35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009, 
156/10, 158/11 dhe 84/12“), në nenin 49 paragrafi 2 alineja 
2 lidheza “ose” zevendesohet me presje. 

Në alinene 3 pika zevendesohet me lidhezen “ose” dhe 
shtohet alineja e re 4, si vijon: 

"- i huaji rezident i shtetit anetar i Bashkimit Evropian 
dhe i Organizates për Bashkepunim dhe Zhvillim Ekono-
mik (në tekstin e metejme: OECD), që e ka marre të drej-
ten e pronesise së baneses, nderteses banesore dhe shtepise 
në territorin e Republikes së Maqedonise në kushte të per-
caktuara me ligj, në shume prej së paku 40 000 euro.”  

Neni 2 
Pas nenit 79 shtohet nenpike e re x-1 dhe nen i ri 79-a, 

si vijojne: 
"x-1. Leja për qendrim të perkohshem për të huaj që e 

ka marre të drejten e pronesise së baneses, nderteses bane-
sore dhe shtepise në territorin e Republikes së Maqedonise.  

 
Neni 79-a 

Të huajit rezident i shtetit anetar i Bashkimit Evropian 
dhe i OECD-së, i leshohet leje për qendrim të perkohshem 
nese i huaji, kerkeses i bashkengjit edhe deshmi se e ka 
marre të drejten e pronesise së baneses, nderteses banesore 
dhe shtepise në territorin e Republikes së Maqedonise në 
kushte të percaktuara me ligj.  

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni leshohet për periudhe 
deri në një vit dhe e njejta mund të vazhdohet në pajtim me 
nenin 57 të ketij ligji."    

  
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 

__________ 
477. 

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 ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНАТА  ЕВИДЕНЦИЈА 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за матичната евиденција, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 21 јануари 2013 година. 
  
   Бр. 07-407/1                               Претседател 

21 јануари 2013 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за матичната евиденција (“Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 8/95, 38/2002, 
66/2007, 98/2008, 67/2009), во членот 4 точка 2 по збо-
рот “државјанство“ се додаваат зборовите: “матичен 
број“. 

     
Член 2 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR EVIDENCEN 

AMË 
 

Neni 1 
Me Ligjin për evidencen amë ("Gazeta Zyrtare e Re-

publikes së Maqedonise numer 8/95, 38/2002, 66/2007, 
98/2008, 67/2009), në nenin 4 pika 2 pas fjales "shtetesine" 
shtohen fjalet: "numrin amë".   

     
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".  

__________ 
478. 

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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО  

ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

постапување по претставки и предлози, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 21 јануари 2013 година. 
  
   Бр. 07-408/1                               Претседател 

21 јануари 2013 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ 
ПО ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ 

 
Член 1 

Во Законот за постапување по претставки и предло-
зи („Службен весник на Република Македонија“ број 
82/2008), во членовите 13, 19 ставови 2 и 3, 20 и 21 
став 2 зборот „правда“ се заменува со зборовите: „ин-
форматичко општество и администрација“. 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN  E LIGJIT PËR VEPRIM 

ME PARASHTRESA DHE PROPOZIME 
 

Neni 1 
Në Ligjin për veprim me parashtresa dhe propozime 

("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer  
82/2008), në nenet 13, 19 paragrafet 2 dhe 3, 20 dhe 21 pa-
ragrafi 2, fjala "drejtesise" zevendesohet me fjalet: "shoqe-
rise informatike dhe administrates".   

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 
__________ 

479. 
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 ПРОДАЖБА И 
ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И  

ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за продажба и давање под 

закуп на деловните згради и деловните простории на 
Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 21 јануари 2013 година. 

  
   Бр. 07-409/1                               Претседател 

21 јануари 2013 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  ПРОДАЖБА  И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕ-
ЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите, начинот и по-

стапката за продажба и давање под закуп на деловните 
згради и деловните простории над кои права, должно-
сти и одговорности во поглед на користењето, управу-
вањето и располагањето има Република Македонија (во 
натамошниот текст: деловен простор). 

 
Член 2 

Под деловен простор, во смисла на овој закон, се 
смета деловниот простор: 

1) даден на стопанисување на трговски друштва ос-
новани од државата; 

2) во сопственост или даден на користење на фон-
дови, агенции, дирекции, јавни претпријатија, јавни 
установи, независни регулаторни тела основани од др-
жавата и други институции основани од државатa и 

3) во сопственост или даден на користење на тргов-
ски друштва во доминантна  сопственост на државата. 

  
Член 3 

(1) Предмет на продажба според одредбите на овој 
закон не е деловниот простор: 

- стекнат по основ на присилни прописи (национа-
лизација, конфискација и слично) до завршување на 
постапката според прописите за дeнационализација, 

- што претставува објекти кои се културно и исто-
риско наследство и се заштитени и прогласени за спо-
меници на културата согласно со закон, 

- кој со посебен закон е утврдено дека не може да 
биде предмет на продажба  и 

- од времен карактер. 
(2) Деловниот простор од ставот (1) на овој член 

може да се дава под закуп согласно со одредбите од 
овој закон.  

Член 4 
(1) Продажбата и давањето под закуп на деловниот 

простор се врши според пазарната вредност на делов-
ниот простор која се утврдува согласно со Методоло-
гијата за процена на пазарната вредност на недвижен 
имот. Процената не треба да биде постара од шест ме-
сеци пред да се изврши продажба или закуп на делов-
ниот простор. Проценетата пазарна вредност претста-
вува почетна цена за јавно наддавање.  

(2) Процената на пазарната вредност на деловниот 
простор ја вршат овластени проценувачи на недвижен 
имот. 

(3) Продажбата на деловен простор од членот 2 од 
овој закон ќе се врши врз основа на одлука на Владата 
на Република Македонија на предлог на субјектот во 
чија сопственост е деловниот простор, односно на кој 
му е даден на стопанисување или користење, а давање-
то под закуп ќе се врши врз основа на одлука донесена 
од страна на субјектите од членот 2 од овој закон. 

(4) Со одлуката од ставот (3) на овој член Владата 
на Република Македонија го овластува субјектот кој ја 
врши продажбата на деловниот простор да ја води по-
стапката за јавно наддавање и да склучи договор за 
продажба  на деловниот простор.  

Член 5 
(1) Продажбата и давањето под закуп на деловниот 

простор се врши со електронско јавно наддавање (во 
натамошниот текст: јавно наддавање). 

(2)  Министерството за транспорт и врски воспоста-
вува, управува и оперира со електронскиот систем за 
јавно наддавање на деловен простор. За користењето 
на електронскиот систем за јавно наддавање субјектите 
од членот 2 од овој закон кои ја вршат продажбата на 
деловен простор, плаќаат надоместок. 

(3) Висината на надоместокот од ставот (2) на овој 
член зависи од реално направените трошоци за кори-
стењето на електронскиот систем за јавно наддавање. 

(4) Минималните технички стандарди и услови во 
поглед на опремата (хардверот), функционалноста на 
софтверот за електронското јавно наддавање, начинот 
на користење на истиот и висината на надоместокот од 
ставот (2) на овој член ги пропишува Владата на Ре-
публика Македонија. 

(5) Постапката за јавно наддавање ја спроведува 
Комисија за спроведување на постапки за јавно надда-
вање (во натамошниот текст: Комисијата), формирана 
од носителот на правото на сопственост на деловниот 
простор, односно субјектот кој стопанисува со делов-
ниот простор или му е даден на користење, со претход-
но дадена објава на електронскиот систем за јавно над-
давање и во два дневни весника кои се издаваат на ма-
кедонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред 
денот на објавувањето на објавата и еден дневен вес-
ник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 
20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик разли-
чен од македонскиот јазик во општините, општините 
во градот Скопје и градот Скопје на чие подрачје сe на-
оѓа деловниот простор предмет на објавата, а излегува 
најмалку три месеци пред денот на објавувањето на об-
јавата. 

(6) Објавата за продажба и давање под закуп на де-
ловен простор задолжително ги содржи следниве пода-
тоци за: 



 Стр. 12 - Бр. 13                                                                                    23 јануари 2013 
 

-  деловниот простор кој  е предмет  на  продажба 
или закуп  (површина и број на  катастарска парцела 
каде се наоѓа), 

- почетната цена по метар квадратен за деловниот 
простор кој е предмет на продажба, односно почетна 
цена по метар квадратен за годишна закупнина на де-
ловниот простор кој се дава под закуп,  

- рокот за поднесување и начинот на поднесување 
на пријавите за учество на јавното наддавање, 

- времето на започнување и времетраењето на јав-
ното наддавање, 

- условите за учество на јавно наддавање за стран-
ските физички и правни лица, 

- депозитот за учество на јавното наддавање кој из-
несува од 2% до 5% од вкупната почетна цена  за  про-
дажба, односно за закуп и сметка на која се уплатува 
депозитот, 

- обврската на најповолниот понудувач да ги упла-
ти средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на 
писменото известување за избор, во спротивно нема да 
се пристапи кон склучување на договор, а депонирани-
те средства на најповолниот понудувач нема да му би-
дат вратени и истиот нема да може да учествува на се-
кое идно јавно наддавање за предметниот деловен про-
стор, 

- начинот и постапката за спроведување на наддава-
њето (начин на легитимирање на учесниците на јавно 
наддавање, потребен број на учесници согласно со за-
кон, минималниот чекор на зголемување на вредност 
по метар квадратен на деловниот простор, дефинирање 
на почетокот и крајот на јавното наддавање, рокот за  
уплата  на  најповолната  понуда,  рокот  за  враќање  
на  уплатениот депозит, обврски за исплата на данокот 
на промет, обврска за трошоци за солемнизација на до-
говорот и право на приговор) и 

- интернет страницата на која ќе се врши јавното 
наддавање. 

(7)  Висината на почетната цена на јавното наддава-
ње за продажба на деловен простор по метар квадратен 
не може да биде пониска од утврдената пазарна вред-
ност на деловниот простор, а висината на почетната це-
на на закупнината изнесува 0,5% од проценетата вред-
ност по метар квадратен за месечна  закупнина на де-
ловниот простор.  

(8) Висината на минималниот чекор на зголемува-
ње на вредноста по метар квадратен на деловен про-
стор изнесува 10% од почетната цена по метар квадра-
тен за продажба на деловен простор, односно 2% од 
минималната почетна цена по метар квадратен за дава-
ње под закуп на деловен простор.  

Член 6 
(1) За деловниот простор,  кој е предмет на објавата 

на јавно наддавање, можат да се пријават за учество 
сите заинтересирани домашни и странски физички и 
правни лица кои можат да се стекнат со сопственост 
или да имаат во закуп деловен простор  на територија 
на Република Македонија согласно со закон и кои ги 
исполнуваат условите дадени во објавата. 

(2)  Комисијата е должна во објавата да утврди рок 
за поднесувањето на пријавата за учество на јавното 
наддавање. 

(3) Рокот од ставот (2) на овој член не може да биде 
пократок од десет календарски дена ниту подолг од 30 
дена сметајќи од денот на објавувањето на објавата до 
денот на поднесувањето на пријавите.  

(4) Пријавата за учество на јавното наддавање треба 
да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени 
во објавата за јавно наддавање. Комисијата по приемот 
на пријавите утврдува дали се доставени во определе-
ниот рок и дали се комплетирани согласно со условите 
во објавата, по што ги известува подносителите на при-
јавите по електронски пат. На подносителите на прија-

вите кои се комплетни, Комисијата во рок од три дена 
од денот на доставувањето на понудите им доставува 
корисничко име и шифра за учество на јавното надда-
вање, а на подносителите на пријавите кои не достави-
ле комплетна документација им доставува известување 
со образложение дека нема да учествуваат на јавното 
наддавање.    

(5) Подносителите на пријави кои доставиле комп-
летни пријави за учество на јавното наддавање соглас-
но со објавата, на денот на спроведување на јавното 
наддавање се регистрираат на интернет страницата на-
ведена во објавата со корисничко име и шифрата за 
учество на јавното наддавање, по што имаат право на 
учество на јавното наддавање.                                                            

(6) Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесни-
ците ги исполнуваат условите дадени во објавата. Јав-
ното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се 
пријавил и само еден учесник кој ги исполнува услови-
те дадни во објавата и ја наддаде почетната цена.  

(7) Депозитот за учество на јавното наддавање се 
враќа на подносителот на пријавата за учество на јав-
ното наддавање во целост, во рок од 15 дена од денот 
на одржувањето на јавното наддавање, а депозитот на 
најповолниот понудувач му се враќа намален за про-
цент од 10% одреден за трошоци на постапката, во рок 
од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума по-
стигната на јавното наддавање.   

Член 7 
(1) Јавното наддавање започнува со објавување на 

почетната цена на деловниот простор по метри ква-
дратни и се спроведува по пат на наддавање од страна 
на учесниците. За успешно спроведена постапка на јав-
но наддавање потребно е да има најмалку едно постап-
но наддавање над почетната цена по метри квадратни, 
а не може да трае пократко од 15 минути. Јавното над-
давање се смета за завршено во моментот на истекот на 
времето определено во објавата, при што доколку во 
истекот на последните две минути од определеното 
време за траење на јавното наддавање од страна на 
учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршува-
ње на јавното наддавање се продолжува за уште две 
минути,  а ќе заврши кога за период од следните две 
минути нема нова дадена понуда.   

(2) Јавното наддавање продолжува неограничено се 
додека во временски интервал од две минути има нова 
понуда.  

Член 8 
(1)  За најповолен понудувач се смета учесникот на 

јавното наддавање кој понудил последна цена по метар 
квадратен која претставува највисока цена за продаж-
ба, односно закуп на деловниот простор.  

(2) Комисијата по завршувањето на јавното надда-
вање изготвува записник за спроведеното јавно надда-
вање кој се доставува до сите учесници на јавното над-
давање. 

(3)  Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од 
денот на завршувањето на постапката за јавно наддава-
ње е должен да ги уплати средствата од ставот (1) на 
овој член, а доколку не ги уплати во овој рок, не му се 
враќа депозитот, нема да се пристапи кон склучување 
на договор и се спроведува нова постапка согласно со 
овој закон. 

(4) По завршувањето на постапката за јавно надда-
вање со најповолниот понудувач во рок од пет работни 
дена по извршената уплата на цената на деловниот 
простор, носителот на правото на сопственост на де-
ловниот простор, односно носителот на правото на сто-
панисување или користење склучува договор за про-
дажба на деловниот простор. На договорот за продаж-
ба и за закуп на деловниот простор соодветно се при-
менуваат одредбите од Законот за облигационите одно-
си. 
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(5)  Учесниците  на јавното наддавање имаат право 
на приговор  само по однос на постапката на јавното 
наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јав-
ното наддавање до Комисијата,  која одлучува по при-
говорот со решение во рок од пет дена од приемот на 
приговорот.  

(6)  Против решението од ставот (5) на овој член 
може да се поднесе жалба до Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен. 

  
Член 9 

(1)  Договорот за продажба  и договорот за закуп на 
деловниот простор се склучува во писмена форма и 
особено содржат страни на договорот, предмет на до-
говорот, односно конкретни податоци за деловниот 
простор, за купувачот обврска за плаќање на данокот 
на промет и за нотарските трошоци, а за закупецот об-
врска за плаќање на нотарски трошоци. 

(2)  Договорот кој не ги содржи елементите од ста-
вот (1) на овој член е ништовен. 

(3)  По  склучувањето на  договорот  купувачот, од-
носно закупецот во рок од 30 дена истиот го доставува 
кај нотар заради вршење на солемнизација.         

                                          
Член 10 

Плаќањето на средствата од извршената продажба, 
односно плаќањето на закупнината на деловниот про-
стор даден на стопанисување или на користење на суб-
јектите од членот 2 од овој закон се врши на сметка на 
Буџетот на Република Македонија, а плаќањето на 
средствата од извршената продажба, односно плаќање-
то на закупнината на деловниот простор кој е во сопс-
твеност на субјектот од членот 2 од овој закон, се врши 
на сметка на сопственикот. 

 
Член 11 

(1) Предимствено право на купување при продажба 
на деловниот простор има сосопственикот. 

(2) Пред започнувањето на постапката за продажба 
на деловниот простор со  јавно наддавање субјектите 
од членот 2 од овој закон, кои ја водат постапката за 
јавно надавање, со подавка преку нотар, ќе го понудат 
делот на деловниот простор, кој е предмет на продажба 
на другите сосопственици на деловниот простор, по 
претходно добиена согласност од Владата на Републи-
ка Македонија. Доколку сосопствениците се заинтере-
сирани за деловниот простор од ставот (1) на овој член 
продажбата се врши врз основа на договор, на кој е да-
дено позитивно мислење од Државното правобрани-
телство на Република Македонија. Доколку сосопстве-
ниците не се заинтересирани за деловниот простор од 
ставот (1) на овој член, деловниот простор може да би-
де предмет на отуѓување со јавно наддавање согласно 
со овој закон. 

(3) Кога понудата е прифатена, носителот на пре-
димственото право на купување е должен во рок од 
осум дена од прифаќањето на понудата да ги уплати 
средствата на име цена. 

(4)  Кога носителот на предимственото право на ку-
пување не се изјаснил за прифаќање на понудата во ро-
кот од ставот (2) на овој член, односно не ги уплати 
средствата на име цена во рокот од ставот (3) на овој 
член, деловниот простор се продава на јавно наддавање 
по цена не пониска од почетната цена за јавно наддава-
ње. 

(5) Кога на јавното наддавање нема да се продаде 
деловниот простор постапката за продажба на деловни-
от простор со јавното наддавање се повторува. 

Член 12 
Постапките за продажба на деловен простор започ-

нати до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе 
продолжат според прописите кои важеле дo денот на 
влегувањето во сила на овој закон.    

Член 13 
(1) Подзаконскиот пропис утврден во членот 5 став 

(4) од овој закон ќе се донесе во рок од еден месец од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(2)  Електронскиот систем за јавно наддавање ќе се 
воспостави во рок од три месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

 
Член 14 

Со денот на влагување во сила на овој закон преста-
нува да важи Законот за продажба на деловните згради 
и деловните простории на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
2/94). 

 
Член 15 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR SHITJE DHE DHENIE ME QIRA TË NDERTE-
SAVE AFARISTE DHE LOKALEVE AFARISTE TË  

REPUBLIKES SË MAQEDONISE 
 

Neni 1 
Me kete ligj rregullohen kushtet, menyra dhe procedura 

për shitje dhe dhenie me qira të ndertesave afariste dhe lo-
kaleve afariste mbi të cilat, të drejta, obligime dhe pergjeg-
jesi në aspekt të shfrytezimit, menaxhimit dhe disponimit 
ka Republika e Maqedonise (në tekstin e metejme të ligjit:  
lokal afarist).   

Neni 2 
Lokal afarist sipas ketij ligji konsiderohet lokali afarist:  
1) i dhene për ekonomizim shoqerive tregtare të theme-

luara nga shteti; 
2) në pronesi ose i dhene për shfrytezim fondeve, ag-

jencive, drejtorive, ndermarrjeve publike, institucioneve 
publike, trupave të pavarur rregullatore të themeluar nga 
shteti dhe institucioneve tjera të themeluara nga shteti dhe   

3) në pronesi ose i dhene për shfrytezim shoqerive tre-
gtare në pronesi dominuese të shtetit.    

Neni 3 
(1) Lende e shitjes sipas dispozitave të ketij ligji nuk 

eshte lokali afarist:  
- i marre në baze të rregullave të detyrimit (nacionali-

zim, konfiskim dhe ngjashem) deri në perfundimin e proce-
dures sipas rregullave për denacionalizim, 

- që paraqet objekte të cilat jane trashegimi kulturore 
dhe historike dhe jane të mbrojtura dhe të shpallura monu-
mente kulturore në pajtim me ligjin,  

- që me ligj të posacem eshte percaktuar se nuk mund 
të jete lende e shitjes dhe  

- me karakter të perkohshem.  
(2) Lokali afarist nga paragrafi (1) i ketij neni mund të 

jepet me qira në pajtim me dispozitat e ketij ligji.  
 

Neni 4 
(1) Shitja dhe dhenia me qira e lokalit afarist kryhet si-

pas vleres tregtare të lokalit afarist e cila percaktohet në 
pajtim me Metodologjine për vleresimin e vleres tregtare të 
prones së patundshme.  Vleresimi nuk duhet të jete më i 
vjeter se gjashte muaj para se të kryhet shitja ose dhenia 
me qira e lokalit afarist.  Vlera e percaktuar tregtare para-
qet cmim fillestar për ankand publik.   
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(2) Vleren e percaktuar tregtare të lokalit afarist e kr-
yejne vleresues të autorizuar të prones së patundshme.  

(3) Shitja e lokalit afarist nga neni 2 i ketij ligji, do të 
kryhet në baze të vendimit të Qeverise së Republikes së 
Maqedonise me propozim të subjektit në pronesi të të cilit 
eshte lokali afarist, perkatesisht të cilit i eshte dhene për 
ekonomizim ose shfrytezim, ndersa dhenia me qira do të 
behet në baze të vendimit të miratuar nga subjektet nga ne-
ni 2 i ketij ligji.  

(4) Me vendimin nga paragrafi (3) i ketij neni, Qeveria 
e Republikes së Maqedonise e autorizon subjektin i cili e 
kryen shitjen e lokalit afarist që ta udheheqe proceduren 
për ankand publik dhe të lidhe marreveshje për shitjen e lo-
kalit afarist.  

 
Neni 5 

(1) Shitja dhe dhenia me qira e lokalit afarist behet me 
ankand publik elektronik, (në tekstin e metejme:  ankand 
publik). 

(2) Ministria e Transportit dhe Lidhjeve e vendos, me-
naxhon dhe operon me sistemin elektronik për ankand pub-
lik të lokalit afarist.  Për shfrytezimin e sistemit elektronik 
për ankand publik subjektet nga neni 2 i ketij ligji, të cilet e 
kryejne shitjen e lokalit afarist, paguajne kompensim.  

(3) Lartesia e kompensimit nga paragrafi (2) i ketij neni 
varet nga shpenzimet e bera reale për shfrytezimin e siste-
mit elektronik për ankand publik.  

(4) Standardet teknike minimale dhe kushtet në aspekt 
të pajisjes (harduerin), funksionalitetin e softuerit për an-
kand publik elektronik, menyren e shfrytezimit të tij dhe 
lartesine e kompensimit nga paragrafi (2) i ketij neni, i per-
cakton Qeveria e Republikes së Maqedonise.   

(5) Proceduren për ankand publik e zbaton Komisioni 
për Zbatimin e Procedurave për Ankand Publik (në tekstin 
e metejme:   Komisioni), i formuar nga bartesi i të drejtes 
së pronesise së lokalit afarist, perkatesisht subjekti i cili 
ekonomizon me lokalin afarist ose i eshte dhene për shfry-
tezim, me shpallje paraprake të dhene në sistemin elektro-
nik për ankand publik dhe në dy gazeta ditore të cilat boto-
hen në gjuhen maqedonase, ndersa botohen së paku tre mu-
aj para dites së shpalljes së botimit dhe një gazete ditore e 
cila botohet në gjuhen që e flasin së paku 20% e qytetareve 
të cilet flasin gjuhe zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedo-
nase në komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe në 
Qytetin e Shkupit në rajonin e të cilit gjendet lokali afarist 
lende e shpalljes, ndersa botohet së paku tre muaj para di-
tes së publikimit të shpalljes.   

(6) Shpallja për shitje dhe dhenie me qira të lokalit afa-
rist detyrimisht i permban të dhenat si vijojne për:  

-  lokalin afarist i cili eshte lende e shitjes ose qirase 
(siperfaqen dhe numrin e parceles kadastrale ku gjendet),   

- cmimin fillestar për meter katror për lokalin afarist i 
cili eshte lende e shitjes, perkatesisht cmimin fillestar për 
meter katror për qira vjetore të lokalit afarist që jepet me 
qira,   

- afatin për parashtrim dhe menyren e parashtrimit të 
fleteparaqitjeve për pjesemarrje në ankandin publik,  

- kohen e fillimit dhe kohezgjatjen e ankandit publik,  
- kushtet për pjesemarrje në ankand publik për personat 

e huaj fizike dhe juridike,  
- depoziten për pjesemarrje në ankand publik që eshte 

prej 2% deri 5% nga cmimi i pergjithshem fillestar i shit-
jes, perkatesisht qirase dhe llogarine në të cilen paguhet de-
pozita,  

- obligimin e ofertuesit më të volitshem që t’i paguaje 
mjetet në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të njoftimit 
me shkrim për zgjedhje, në kundershtim nuk do t’i qaset 
lidhjes së marreveshjes, ndersa mjetet e depozituara të 
ofertuesit më të volitshem nuk do t’i kthehen dhe ai nuk do 
të mund të marre pjese në asnje ankand publik të ardhshem 
për lokalin afarist në fjale,  

- menyren dhe proceduren për zbatimin e ankandit 
(menyren e legjitimimit të pjesemarresve në ankand publik, 
numrin e nevojshem të pjesemarresve në pajtim me ligj, 
hapin minimal të rritjes së vleres për meter katror të lokalit 
afarist, definimin e fillimit dhe fundit të ankandit publik, 
afatin për pagesen e ofertes më të volitshme, afatin për 
kthimin e depozites të paguar, obligimet për pagesen e tati-
mit mbi qarkullim, obligimin për shpenzime për solemnizi-
min e marreveshjes dhe të drejten për kundershtim) dhe  

- faqen e internetit në të cilen do të kryhet ankandi pub-
lik.  

(7) Lartesia e cmimit fillestar të ankandit publik për 
shitjen e lokalit afarist për meter katror nuk mund të jete 
më e ulet se vlera e percaktuar tregtare e lokalit afarist, 
ndersa lartesia e cmimit fillestar të qirase eshte 0,5% nga 
vlera e percaktuar për meter katror për qira mujore të loka-
lit afarist.    

(8) Lartesia e hapit minimal të rritjes së vleres për me-
ter katror të lokalit afarist eshte 10% nga cmimi fillestar 
për meter katror i shitjes së lokalit afarist, perkatesisht 2% 
nga cmimi fillestar minimal për meter katror i dhenies me 
qira të lokalit afarist.   

 
Neni 6 

(1) Për lokalin afarist i cili eshte lende e shpalljes së an-
kandit publik, mund të paraqiten për pjesemarrje të gjithe 
personat e interesuar fizike dhe juridike të vendit dhe të hu-
aj të cilet mund të marrin pronesi ose të kene me qira lokal 
afarist në territorin e Republikes së Maqedonise në pajtim 
me ligj dhe të cilet i plotesojne kushtet e dhena në shpallje.  

(2) Komisioni detyrohet në shpallje të caktoje afat për 
parashtrimin e fleteparaqitjes për pjesemarrje në ankandin 
publik.  

(3) Afati nga paragrafi (2) i ketij neni nuk mund të jete 
më i shkurter se dhjete dite kalendarike as më i gjate se 30 
dite duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes deri 
në diten e parashtrimit të fleteparaqitjeve.   

(4) Fleteparaqitja për pjesemarrje në ankandin publik 
duhet t’i permbaje të gjitha të dhenat dhe deshmite të cilat 
jane percaktuar në shpallje për ankand publik. Komisioni 
pas pranimit të fleteparaqitjeve konstaton nese jane dorezu-
ar në afatin e caktuar dhe nese jane të kompletuara në paj-
tim me kushtet në shpallje, me ç’rast i njofton parashtruesit 
e fleteparaqitjeve në forme elektronike.  Parashtruesve të 
fleteparaqitjeve të cilat jane të kompletuara, komisioni në 
afat prej tri ditesh nga dita e dorezimit të ofertave u dore-
zon emer të perdoruesit dhe shifer për pjesemarrje në an-
kandin publik, ndersa parashtruesve të fleteparaqitjeve të 
cilet nuk kane dorezuar dokumentacion të kompletuar u 
dorezon njoftim me arsyetim se nuk do të marrin pjese në 
ankandin publik.     

(5) Parashtruesit e fleteparaqitjeve të cilet kane dorezu-
ar fleteparaqitje të kompletuara për pjesemarrje në ankan-
din publik në pajtim me shpalljen, në diten e realizimit të 
ankandit publik regjistrohen në internet faqen e shenuar në 
shpallje me emrin e perdoruesit dhe shifren për pjesemarrje 
në ankandin publik, me ç’rast kane të drejte për pjesemarr-
je në ankandin publik.                                                              

(6) Ankandi publik do të mbahet nese pjesemarresit i 
plotesojne kushtet e dhena në shpalljen.  Ankandi publik 
do të mbahet nese pas shpalljes eshte paraqitur edhe vetem 
një pjesemarres i cili i ploteson kushtet e dhena në shpallje 
dhe ofron mbi cmimin fillestar.   

(7) Depozita për pjesemarrje në ankandin publik i kthe-
het parashtruesit të fleteparaqitjes për pjesemarrje në an-
kandin publik në teresi, në afat prej 15 ditesh nga dita e 
mbajtjes së ankandit publik, ndersa depozita ofertuesit më 
të volitshem i kthehet e zvogeluar për perqindje prej 10% 
të caktuar për shpenzimet e procedures, në afat prej 15 di-
tesh nga dita e pagimit të shumes së pergjithshme të arritur 
në ankandin publik.   
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Neni 7 
(1) Ankandi publik fillon me shpalljen e cmimit fille-

star të lokalit afarist për m2 dhe zbatohet nepermjet ankan-
dit nga pjesemarresit.  Për procedure të zbatuar me sukses 
të ankandit publik nevojitet të kete së paku një ankand gra-
dual mbi cmimin fillestar për m², ndersa nuk mund të zgja-
te më shkurt se 15 minuta.  Ankandi publik konsiderohet i 
perfunduar në momentin e kalimit të kohes së caktuar në 
shpallje, me ç’rast nese në kalimin e dy minutave të fundit 
nga koha e caktuar për zgjatjen e ankandit publik nga pje-
semarresit eshte dhene oferte, afati i fundit për perfundimin 
e ankandit publik vazhdohet edhe për dy minuta, ndersa do 
të perfundoje kur për periudhe prej dy minutave të ardhsh-
me nuk do të kete oferte të re të dhene.    

(2) Ankandi publik vazhdon në menyre të pakufizuar 
derisa në intervale kohore prej dy minutash ka oferte të re.    

Neni 8 
(1) Ofertues më i volitshem konsiderohet pjesemarresi 

në ankand publik i cili ka ofruar cmim të fundit për meter 
katror i cili paraqet cmim më të larte për shitje, perkatesisht 
qira të lokalit afarist.    

(2) Komisioni pas perfundimit të ankandit publik perpi-
lon procesverbal për ankandin e realizuar publik i cili u do-
rezohet të gjithe pjesemarresve në ankand publik.  

(3) Ofertuesi më i volitshem në afat prej 15 ditesh nga 
dita e perfundimit të procedures për ankand publik detyro-
het t’i paguaje mjetet nga paragrafi (1) i ketij neni, e nese 
nuk i paguan në kete afat, nuk i kthehet depozita, nuk do t’i 
qaset lidhjes së marreveshjes dhe zbatohet procedure e re 
në pajtim me kete ligj.  

(4) Pas perfundimit të procedures për ankand publik, 
me ofertuesin më të volitshem në afat prej pese diteve të 
punes pas pageses së kryer të cmimit të lokalit afarist, bar-
tesi i të drejtes së pronesise të lokalit afarist, perkatesisht 
bartesi i drejtes për ekonomizim ose shfrytezim lidhe mar-
reveshje për shitjen e lokalit afarist.  Në marreveshjen për 
shitje dhe për qira të lokalit afarist në menyre perkatese 
zbatohen dispozitat e Ligjit për marredhenie obliguese.  

(5) Pjesemarresit e ankandit publik kane të drejte për 
kundershtim vetem në lidhje me proceduren e ankandit 
publik, në afat prej tri ditesh nga mbajtja e ankandit publik 
te Komisioni, i cili vendos për kundershtimin me aktven-
dim në afat prej pese ditesh nga pranimi i kundershtimit.   

(6) Kunder aktvendimit nga paragrafi (5) i ketij neni, 
mund të parashtrohet ankese te Komisioni Shteteror për 
Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure 
të Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte.    

Neni 9 
(1) Marreveshja për shitje dhe marreveshja për qira të 

lokalit afarist lidhet në forme me shkrim dhe posacerisht 
permbajne:  palet e marreveshjes, lenden e marreveshjes, 
perkatesisht të dhena konkrete për lokalin afarist, për blere-
sin obligim për pagesen e tatimit mbi qarkullim edhe për 
shpenzimet e noterit, ndersa për qiramarresin obligim për 
pagesen e shpenzimeve të noterit.  

(2) Marreveshja që nuk i permban elementet nga para-
grafi (1) i ketij neni eshte e pavlefshme.  

(3) Pas lidhjes së marreveshjes, bleresi, perkatesisht qi-
ramarresi në afat prej 30 ditesh të njejten e dorezon te note-
ri për kryerje të solemnizimit.  

                                          
Neni 10 

Pagesa e mjeteve nga shitja e kryer, perkatesisht pagesa 
e qirase së lokalit afarist të dhene për ekonomizim ose 
shfrytezim subjekteve nga neni 2 i ketij ligji, behet në llo-
gari të Buxhetit të Republikes së Maqedonise, ndersa page-
sa e mjeteve nga shitja e kryer, perkatesisht pagesa e qirase 
së lokalit afarist, që eshte në pronesi të subjektit nga neni 2 
i ketij ligji, behet në llogari të pronarit.  

 
Neni 11 

(1) Të drejte me perparesi për blerje gjate shitjes së lo-
kalit afarist ka bashkepronari.   

(2) Para fillimit të procedures për shitjen e lokalit afa-
rist me ankand publik, subjektet nga neni 2 i ketij ligji, të 
cilet e udheheqin proceduren për ankand publik, me pa-
rashtrese nepermjet noterit do ta ofrojne pjesen e lokalit 
afarist që eshte lende e shitjes të bashkepronareve tjere të 
lokalit afarist, me pelqim të marre paraprakisht nga Qeve-
ria e Republikes së Maqedonise.  Nese bashkepronaret jane 
të interesuar për lokalin afarist nga paragrafi (1) i ketij neni 
shitja kryhet në baze të marreveshjes, për të cilen eshte 
dhene mendim pozitiv nga Avokatia Shteterore e Republi-
kes së Maqedonise.  Nese bashkepronaret nuk jane të inte-
resuar për lokalin afarist nga paragrafi (1) i ketij neni, loka-
li afarist mund të behet lende e tjetersimit me ankand pub-
lik në pajtim me kete ligj.  

(3) Kur oferta eshte pranuar, bartesi i të drejtes me per-
paresi për blerje, detyrohet që në afat prej tete ditesh nga 
pranimi i ofertes t’i paguaje mjetet me emrin cmim.  

(4) Kur bartesi i të drejtes së perparesise për blerje nuk 
eshte prononcuar për pranimin e ofertes në afatin nga para-
grafi (2) i ketij neni, perkatesisht nuk i paguan mjetet me 
emrin cmim në afatin nga paragrafi (3) i ketij neni, lokali 
afarist shitet në ankand publik me cmim jo më të ulet se 
cmimi fillestar për ankand publik.  

(5) Kur në ankandin publik nuk do të shitet lokali afa-
rist procedura për shitjen e lokalit afarist me ankandin pub-
lik perseritet.                                                              

Neni 12 
Procedurat për shitjen e lokalit afarist të filluara deri në 

diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji do të vazhdojne sipas rre-
gullave që kane qene në fuqi deri në diten e hyrjes në fuqi 
të ketij ligji.   

  
Neni 13 

(1) Rregulla nenligjore e percaktuar në nenin 5 paragra-
fi (4) të ketij ligji do të miratohet në afat prej një muaji nga 
dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.  

(2) Sistemi elektronik për ankand publik do të vendoset në 
afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.  

 
Neni 14 

Me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji shfuqizohet Ligji 
për shitje të ndertesave afariste dhe lokaleve afariste të Re-
publikes së Maqedonise (“Gazeta Zyrtare e Republikes së 
Maqedonise” numer  2/94).  

Neni 15 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”.  
__________ 

480. 
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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-
ВОЗ  НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И  

ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за превоз на опасни материи во патниот 
и железничкиот сообраќај, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 21 јануари 2013 година.   

   Бр. 07-410/1                               Претседател 
21 јануари 2013 година          на Република Македонија,                       

     Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО 
ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Во Законот за превоз на опасни материи во патниот 

и железничкиот сообраќај  (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 92/2007, 161/2009, 17/11 и 
54/11),  во членот 17 став 4 точка 4 точката на крајот од 
реченицата се брише и се додаваат зборовите: “кои по-
седуваат сертификат за обучувачи за советник за без-
бедност при превоз на опасни материи издаден од Ми-
нистерството за транспорт и врски.” 

По ставот 14 се додаваат шест нови става 15, 16, 17, 
18, 19 и 20, кои гласат: 

“Сертификатот од ставот 4 точка 4 на овој член го 
издава Министерството за транспорт и врски врз осно-
ва на положен испит за обучувачи за советник за без-
бедност при превоз на опасни материи по спроведена 
обука за стручно оспособување. 

Испитот за обучувачи за советник за безбедност 
при превоз на опасни материи се полага пред комисија 
формирана од министерот за транспорт и врски според 
програмата за обука. 

За член на испитната комисија мора да се именува 
само компетентно лице со работно искуство во областа 
на превозот на опасните материи. 

На кандидатите кои го положиле испитот им се из-
дава сертификат за обучувачи за советник за безбед-
ност при превоз на опасни материи. 

Министерството за транспорт и врски води евиден-
ција за сите стручно оспособени обучувачи за советник 
за безбедност при превоз на опасни материи. 

Начинот на добивање на сертификатот за обучува-
чи за советник за безбедност при превоз на опасни ма-
терии и содржината на програмата за обука ги пропи-
шува министерот за транспорт и врски.”  

Член 2 
Во членот 20 став 3 по првата реченица се додаваат 

две нови реченици кои гласат: “Сертификатот од ста-
вот 2 на овој член го изработува правно лице избрано 
од страна на Министерството за транспорт и врски, а 
трошоците за изработка на сертификатот се на товар на 
подносителот на барањето. Висината на надоместокот 
за изработка на сертификатот ја утврдува правното ли-
це по претходна согласност на министерот за транс-
порт и врски.” 

Во ставот 4 точка 4 точката на крајот од реченицата 
се брише и се додаваат зборовите: “кои поседуваат сер-
тификат за обучувачи за стручна оспособеност на воза-
чите на моторните возила за превоз на опасни материи 
издаден од Министерството за транспорт и врски.” 

По ставот 14 се додаваат шест нови става 15, 16, 17, 
18, 19 и 20, кои гласат: 

“Сертификатот од ставот 4 точка 4 на овој член го 
издава Министерството за транспорт и врски врз осно-
ва на положен испит за обучувачи за стручна оспособе-
ност на возачите на моторните возила за превоз на 
опасни материи по спроведена обука за стручно оспо-
собување. 

Испитот за обучувачи за стручна оспособеност на 
возачите на моторните возила за превоз на опасни ма-
терии се полага пред комисија формирана од министе-
рот за транспорт и врски според програмата за обука.  

За член на испитната комисија мора да се именува 
само компетентно лице со работно искуство во областа 
на превозот на опасните материи. 

На кандидатите кои го положиле испитот им се из-
дава сертификат за обучувачи за стручна оспособеност 
на возачите на моторните возила за превоз на опасни 
материи.  

Министерството за транспорт и врски води евиден-
ција за сите стручно оспособени обучувачи за стручна 
оспособеност на возачите на моторните возила за пре-
воз на опасни материи.  

Начинот на добивање на сертификатот за обучува-
чи за стручна оспособеност на возачите на моторните 
возила за превоз на опасни материи и содржината на 
програмата за обука ги пропишува министерот за 
транспорт и врски.” 

  
Член 3 

Прописите утврдени со овој закон ќе се донесат во 
рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

 
Член 4 

Министерот за транспорт и врски во рок од 15 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон формира 
комисија согласно со членот 17 став 16 утврдена во 
членот 1 од овој закон и членот 20 став 16 утврдена во 
членот 2 од овој закон. 

                          
Член 5 

Вработените во правните лица овластени за струч-
ното оспособување на кандидатите за  советник за без-
бедност при превоз на опасни материи или за  стручна 
оспособеност на возачите на моторните возила за пре-
воз на опасни материи во рок од 90 дена од денот на 
влегувањето во сила на прописите утврдени во членот 
1 од овој закон со кој се дополнува членот 17 со нов 
став 20 и членот 2 од овој закон со кој се дополнува 
членот 20 со нов став 20  се должни да го положат ис-
питот  и да се стекнат со сертификат за стручното ос-
пособување на кандидатите за  советник за безбедност 
при превоз на опасни материи, односно за обучувачи за  
стручна оспособеност на возачите на моторните возила 
за превоз на опасни материи. 

 
Член 6 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR 
TRANSPORT TË MATERIEVE TË RREZIKSHME NË 
KOMUNIKACIONIN RRUGOR DHE HEKURUDHOR 

 
Neni 1 

Në Ligjin për transport të materieve të rrezikshme në 
komunikacionin rrugor dhe hekurudhor (“Gazeta Zyrtare e 
Republikes së Maqedonise” numer 92/2007, 161/2009, 
17/11 dhe 54/11), në nenin 17 paragrafi 4 pika 4 pika në 
fund të fjalise shlyhet dhe shtohen fjalet: “që posedojne 
certifikate për trajnues për keshilltar për siguri gjate trans-
portit të materieve të rrezikshme të leshuar nga Ministria e 
Transportit dhe Lidhjeve." 

Pas paragrafit 14 shtohen gjashte paragrafe të rinj 15, 
16, 17, 18, 19 dhe 20, si vijojne: 

“Certifikaten nga paragrafi 4 pika 4 e ketij neni e les-
hon Ministria e Transportit dhe Lidhjeve në baze të provi-
mit të dhene për trajnues për keshilltare për siguri gjate 
transportit të materieve të rrezikshme pas trajnimit të reali-
zuar për aftesim profesional.  

Provimi për trajnues për keshilltare për siguri gjate 
transportit të materieve të rrezikshme jepet para komisionit 
të formuar nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve sipas 
programit për trajnim. 

Anetar i komisionit të provimeve doemos duhet të eme-
rohet vetem personi kompetent me pervoje pune në sferen 
e transportit të materieve të rrezikshme. 
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Kandidateve që e kane dhene provimin u leshohet certi-
fikate për trajnues për keshilltare për siguri gjate transportit 
të materieve të rrezikshme. 

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve mban evidence për 
të gjithe trajnuesit e aftesuar profesionalisht për keshilltar 
për siguri gjate transportit të materieve të rrezikshme. 

Menyren e marrjes së certifikates për trajnues për kes-
hilltar për siguri gjate transportit të materieve të rrezikshme 
dhe permbajtjen e programit për trajnim, i percakton mini-
stri i Transportit dhe Lidhjeve.” 

 
Neni 2 

Në nenin 20 paragrafi 3 pas fjalise së pare shtohen dy 
fjali të reja, si vijojne: “Certifikaten nga paragrafi 2 i ketij 
neni e perpilon personi juridik i zgjedhur nga Ministria e 
Transportit dhe Lidhjeve, ndersa shpenzimet për perpilim 
të certifikates jane në ngarkim të parashtruesit të kerkeses. 
Lartesine e kompensimit për perpilim të certifikates e per-
cakton personi juridik pas pelqimit paraprak të ministrit të 
Transportit dhe Lidhjeve.” 

Në paragrafin 4 pika 4 pika në fund të fjalise shlyhet 
dhe shtohen fjalet: “që posedojne certifikate për trajnues 
për aftesim profesional të shofereve të mjeteve motorike 
për transport të materieve të rrezikshme, të leshuar nga mi-
nistria e Transportit dhe Lidhjeve.” 

Pas paragrafit 14 shtohen gjashte paragrafe të rinj 15, 
16, 17, 18, 19 dhe 20, si vijojne: 

“Certifikaten nga paragrafi 4 pika 4 e ketij neni e les-
hon Ministria e Transportit dhe Lidhjeve në baze të provi-
mit të dhene për trajnues për aftesim profesional të shofere-
ve të mjeteve motorike për transport të materieve të rre-
zikshme pas trajnimit të realizuar për aftesim profesional.  

Provimi për trajnues për aftesim profesional të shofere-
ve të mjeteve motorike për transport të materieve të rre-
zikshme jepet para komisionit të formuar nga ministri i 
Transportit dhe Lidhjeve sipas programit për trajnim.  

Anetar i komisionit të provimeve doemos duhet të eme-
rohet vetem personi kompetent me pervoje pune në sferen 
e transportit të materieve të rrezikshme. 

Kandidateve që e kane dhene provimin u leshohet certi-
fikate për trajnues për aftesim profesional të shofereve të 
mjeteve motorike për transport të materieve të rrezikshme.  

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve mban evidence për 
të gjithe trajnuesit e aftesuar profesionalisht për aftesim 
profesional të shofereve të mjeteve motorike për transport 
të materieve të rrezikshme.  

Menyren e marrjes së certifikates për trajnues për afte-
sim profesional të shofereve të mjeteve motorike për trans-
port të materieve të rrezikshme dhe permbajtjen e progra-
mit për trajnim, i percakton ministri i Transportit dhe Lidh-
jeve.”  

 
Neni 3 

Rregullat e percaktuara me kete ligj do të miratohen në 
afat prej dhjete ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

 
Neni 4 

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve në afat prej 15 di-
tesh nga hyrja në fuqi e ketij ligji formon komision në paj-
tim me nenin 17 paragrafi 16 të percaktuar në nenin 1 të 
ketij ligji dhe nenin 20 paragrafi 16 të percaktuar në nenin 
2 të ketij ligji.                           

Neni 5 
Të punesuarit te personat juridike të autorizuar për afte-

sim profesional të kandidateve për keshilltar për siguri gja-
te transportit të materieve të rrezikshme ose për aftesim 
profesional të shofereve të mjeteve motorike për transport 
të materieve të rrezikshme, në afat prej 90 ditesh nga dita e 
hyrjes në fuqi të rregullave të percaktuara në nenin 1 të ke-
tij ligji me të cilin plotesohet neni 17 me paragraf të ri 20 
dhe nenin 2 të ketij ligji me të cilin plotesohet neni 20 me 
paragraf të ri 20, detyrohen që ta japin provimin dhe të 

marrin certifikate për aftesim profesional të kandidateve 
për keshilltar për siguri gjate transportit të materieve të rre-
zikshme, perkatesisht për trajnues për aftesim profesional 
të shofereve të mjeteve motorike për transport të materieve 
të rrezikshme. 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 

__________ 
481. 

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 АВТОКАМПОВИ 

 
Се прогласува Законот за автокампови, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 21 јануари 2013 година. 
  
   Бр. 07-411/1                               Претседател 

21 јануари 2013 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 АВТОКАМПОВИ 
 

Дел први 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

1. Предмет на Законот 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат начинот и постапката за 

основање на автокамп, постапката за отуѓување на гра-
дежното земјиште наменето за автокамп, условите кои 
треба да ги исполнат корисниците на автокамповите, 
како и други прашања поврзани со автокамповите. 

 
2. Цел на Законот 

 
Член 2 

Целта на овој закон е развој на туризмот со привле-
кување на странски и домашен капитал за формирање 
на автокампови. 

 
3. Јавен интерес 

 
Член 3 

Изградбата и изведувањето на работите за основа-
ње и работење на автокамп е од јавен интерес. 

 
4. Значење на употребени поими 

 
Член 4 

Одделните изрази употребени во овој закон го има-
ат следново значење: 

1. Автокамп е посебно ограден и означен простор 
што претставува функционална целина, формиран во 
согласност со одредбите од овој закон, заради кампира-
ње; 
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2. Корисник на автокамп е секое домашно или 
странско физичко или правно лице кое има склучено 
договор за отуѓување на градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија наменето за автокамп 
согласно со овој закон или кое е сопственик на градеж-
но земјиште, односно закупец на градежно земјиште 
сопственост на друго правно или физичко лице наме-
нето за автокамп и кое има добиено решение за катего-
ризација на автокамп согласно со одредбите од овој за-
кон;  

3. Простор за кампирање е просторот во автокампот 
на кој се формирани кампединици за поставување на 
опремата за кампирање (шатор, кампприколка, маса, 
столови, лежалки и слично), како и за сместување на 
возилото, ако не е обезбедено посебно паркиралиште и 

4. Кампирање е престој на лица под шатори, камп-
приколки, во кампкуќички и друга соодветна опрема за 
сместување на отворен простор во автокамп. 

 
Дел втори 

 
УСЛОВИ И НАЧИН ЗА ОСНОВАЊЕ НА  

АВТОКАМП 
 

1. Просторни услови за основање на автокамп 
 

Член 5 
(1) Автокампот се основа на подрачје за кое е доне-

сена урбанистичко-планска документација за автокамп 
или друга соодветна урбанистичко-планска документа-
ција предвидена согласно со Законот за просторно и 
урбанистичко планирање. 

 (2) Автокамп може да се основа доколку земјиште-
то е во целосна сопственост на Република Македонија 
или пак доколку земјиштето е во сопственост на прав-
но или физичко лице. 

 (3) Градежното земјиште во сопственост на Репуб-
лика Македонија наменето за автокамп се отуѓува сог-
ласно со одредбите од овој закон. 

 
2. Основање на автокамп на земјиште во  
сопственост на Република Македонија 

 
Член 6 

(1) Агенцијата за промоција и поддршка на туриз-
мот (во натамошниот текст: Агенцијата) пред започну-
вање на постапка за донесување на урбанистичко-план-
ска документација со која ќе се предвиди автокамп на 
земјиште во сопственост на Република Македонија, до-
ставува известување до единицата на локалната самоу-
права на чие подрачје се предвидува формирање на 
автокамп.  

(2) Единицата на локалната самоуправа во рок од 
десет дена по приемот на известувањето од ставот (1) 
на овој член, дава мислење до Агенцијата.   

(3) По истекот на рокот од ставот (2) на овој член 
Агенцијата поднесува писмено барање до Владата на 
Република Македонија за добивање на согласност за 
основање на автокамп. 

(4) Барањето од ставот (3) на овој член особено со-
држи податоци за: 

- опфатот на автокампот со список на индикации за 
катастарските парцели кои влегуваат во опфатот, 

- постоечката и инфраструктурата која треба да се 
изгради за потребите на автокампот (патна, комунална, 
енергетска и друг вид на инфраструктура), 

- потребни финансиски средства за формирање на 
автокамп и 

- мислење на единицата на локалната самоуправа, 
доколку е доставено до Агенцијата во рокот од ставот 
(2) на овој член. 

(5) По приемот на барањето од ставот (3) на овој 
член Владата на Република Македонија донесува одлу-
ка за давање согласност за основање на автокамп со ко-
ја ја утврдува и минималната категорија на автокампот 
или ќе го одбие барањето.   
3. Основање на автокамп на земјиште во приватна 

сопственост  
Член 7 

(1) Правни и физички лица кои се сопственици на 
градежно земјиште, односно закупци на градежно зем-
јиште сопственост на друго правно или физичко лице, 
кое согласно со планската документација наведена во 
членот 5 став (1) од овој закон е наменето за автокамп, 
поднесуваат барање за добивање на согласност за фор-
мирање на автокамп до Агенцијата, кон кое приложу-
ваат извод од урбанистичко-планска документација со 
која е предвиден автокамп, геодетски елаборат за нуме-
рички податоци за градежното земјиште и имотен лист 
со утврдено право на сопственост или право на закуп 
за градежното земјиште. 

(2) По приемот на барањето од ставот (1) на овој 
член со комплетна документација  Агенцијата ја изве-
стува единицата на локалната самоуправа на чие по-
драчје се предвидува формирање на автокамп.  

(3) Единицата на локалната самоуправа во рок од 
десет дена по приемот на известувањето од ставот (2) 
на овој член дава мислење до Агенцијата.   

(4) По истекот на рокот од ставот (3) на овој член 
Агенцијата поднесува писмено барање до Владата на Ре-
публика Македонија за добивање на согласност за основа-
ње на автокамп, кон кое ја доставува документацијата на-
ведена во ставот (1) на овој член, како и  мислењето на 
единицата на локалната самоуправа, доколку е доставено 
до Агенцијата во рокот од ставот (3) на овој член. 

(5) По приемот на барањето од ставот (4) на овој 
член Владата на Република Македонија донесува  од-
лука за давање согласност за основање на автокамп или 
ќе го одбие барањето.   

4. Надлежен орган за автокамп 
 

Член 8 
 Работите во врска со формирањето, развојот и сле-

дењето на автокамповите предвидени на земјиште во 
сопственост на Република Македонија ги врши Аген-
цијата во согласност со овој закон и друг закон.   

5. Привремен автокамп 
 

Член 9 
(1) По исклучок од членот 5 од овој закон, автокамп 

може да се формира и на земјиште кое е привремено 
одредено за кампирање со акт донесен од страна на со-
ветот на општината на чие подрачје се наоѓа земјиште-
то, односно од страна на Советот на градот Скопје до-
колку земјиштето се наоѓа на подрачје на градот Скоп-
је. 

(2) Во актот со кој се одредува земјиштето за при-
времено кампирање се одредува организаторот на кам-
пирање, времето за кое земјиштето може да се користи 
за кампирање и минимално-техничките услови кои мо-
ра да бидат исполнети.  

Дел трети 
 

ПОСТАПКА ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО  
ЗЕМЈИШТЕ  

1. Надлежен орган и начин на спроведување  
на постапката 

 
Член 10 

(1) Земјиштето наменето за автокамп кое е во сопс-
твеност на Република Македонија се отуѓува по пат на 
јавно наддавање од страна на Агенцијата. 
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(2) Постапката за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија по пат на јавно 
наддавање се спроведува согласно со одредбите од овој 
закон, со електронско јавно наддавање (во натамошни-
от текст: јавно наддавање) и истата ја спроведува Ко-
мисијата за спроведување на постапки за јавно надда-
вање (во натамошниот текст: Комисијата) составена од 
седум члена формирана од страна на директорот на 
Агенцијата и тоа по еден претставник од Агенцијата за 
промоција и поддршка на туризмот, Министерството за 
транспорт и врски, Министерството за финансии - 
Управа за имотноправни работи, Министерството за 
економија и Агенцијата за катастар на недвижности, 
двајца претставници од единицата на локалната самоу-
права на чие подрачје се формира автокампот, а при 
формирањето на Комисијата се почитува начелото на 
соодветна и правична застапеност на претставниците 
на заедниците во единицата на локалната самоуправа 
во која се формира автокамп. 

(3) Постапката за отуѓување започнува со претход-
но дадена објава во: 

- два дневни весника кои се издаваат на македонски 
јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред денот на 
објавувањето на објавата и 

- еден дневен весник кој се издава на јазикот што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик во оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
на чие подрачје сe наоѓа градежното земјиште предмет 
на објавата, а излегува најмалку три месеци пред денот 
на објавувањето на објавата.  

(4) Објавата од ставот (3) на овој член може да биде 
дадена и во странски печатен весник. 

(5) Објавата од ставот (3) на овој член ја изготвува 
Комисијата и истата ја доставува на мислење до едини-
цата на локалната самоуправа на чие подрачје се наоѓа 
градежното земјиште предмет на отуѓување, која дава 
мислење во рок од десет дена од приемот на известува-
њето. 

(6) Комисијата ја дава на објавување објавата по 
претходна согласност на Владата на Република Маке-
донија. 

(7) Минималните технички стандарди и услови во 
поглед на опремата (хардверот), како и функционално-
ста на софтверот за електронското јавно наддавање ги 
пропишува Владата на Република Македонија по пред-
лог на Агенцијата.  

2. Право на учество 
 

Член 11 
 За отуѓување на градежното земјиште сопственост 

на Република Македонија кое е предмет на објавата, 
можат да се пријават за учество сите заинтересирани 
домашни и странски физички и правни лица кои можат 
да се стекнат со сопственост на градежно земјиште на 
територија на Република Македонија согласно со за-
кон, кои ги исполнуваат условите дадени во објавата. 

 
3. Содржина на јавната објава 

 
Член 12 

(1) Објавата за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија задолжително 
содржи податоци за: 

- градежното земјиште кое е предмет на отуѓување 
(намена, површина на градежна парцела, катастарски 
парцели кои се опфатени со градежната парцела, а до-
колку со урбанистичко-планската документација е 
предвидена изградба на објекти и површина за градба, 
бруто изградена површина, коефициент на искористе-
ност, процент на изграденост, катност и/или висина и 
друго), 

- почетната цена по метар квадратен за градежното 
земјиште кое е предмет на отуѓување, 

- рокот за поднесување и начинот на поднесување 
на пријавите за учество на јавното наддавање, 

- времето на започнување и времетраењето на јав-
ното наддавање, 

- условите за учество на јавно наддавање за стран-
ските физички и правни лица, 

- депозитот за учество на јавното наддавање кој из-
несува од 10% до 30% од вкупната почетна цена за оту-
ѓување, како и сметка на која се уплатува депозитот, 

- обврската на најповолниот понудувач да ги упла-
ти средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на 
писменото известување за избор, во спротивно нема да 
се пристапи кон склучување на договор, а депонирани-
те средства на најповолниот понудувач нема да му би-
дат вратени и истиот нема да може да учествува на се-
кое идно јавно наддавање за предметната градежна 
парцела, 

- минималниот процент кој треба да биде изграден 
од вкупно развиената површина за градење доколку со 
урбанистичко-планската документација е предвидена 
изградба на објекти, 

- рокот во кој купувачот е должен да обезбеди ре-
шение за категоризација на автокампот во согласност 
со одлуката од членот 6 став (5) од овој закон и да за-
почне со работа, 

- рокот за прибавување на одобрение за градење, 
како и рокот за изградба на објектите доколку со урба-
нистичко-планската документација е предвидена из-
градба на објекти, 

- начинот и постапката за спроведување на наддава-
њето (начин на легитимирање на учесниците на јавно 
наддавање, потребен број на учесници, минималниот 
чекор на зголемување на вредност по метар квадратен 
на градежното земјиште, дефинирање на почетокот и 
крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на најпо-
волната понуда, рокот за враќање на уплатениот депо-
зит, обврски за исплата на данокот на промет, обврска 
за трошоци за солемнизација на договорот и право на 
приговор), 

- интернет страницата на која ќе се врши јавното 
наддавање и 

- други обврски што треба да ги исполни најповол-
ниот понудувач, кои би биле утврдени со договорот за 
отуѓување. 

(2) Рокот за поднесување на пријава за учество не 
може да биде пократок од 20 календарски дена ниту 
подолг од 60 дена сметајќи од денот на објавувањето 
на објавата до денот на поднесувањето на пријави.  

(3) Почетната цена изнесува едно евро во денарска 
противвредност по метар квадратен за градежното зем-
јиште кое е предмет на отуѓувањето. 

(4) Висината на минималниот чекор на зголемува-
ње на вредноста по метар квадратен на градежното 
земјиште изнесува 10% од минималната почетна цена 
по метар квадратен за отуѓување на градежното земји-
ште. 

(5) Комисијата е должна да ја изготви објавата сог-
ласно со ставот (1) на овој член.  

Член  13 
Посебни дополнителни услови кои можат да се 

предвидат во објавата се: 
- висина на годишен обрт на капитал на правното 

лице кое ќе се пријави за учество на јавното наддавање, 
- број на изградени автокампови, односно број на 

автокампови управувани од страна на правното лице 
кое ќе се пријави за учество на јавното наддавање, 

- број на вработени лица во правното лице кое ќе 
учествува на јавното наддавање, 

- број на лица кои ќе бидат вработени во автокам-
пот, 



 Стр. 20 - Бр. 13                                                                                    23 јануари 2013 
 

- физибилити студија или деловен план,  
- правно лице да котира на една од познатите свет-

ски берзи, 
- правно лице да поседува соодветна лиценца, од-

носно франшиза од областа на туристичка дејност, 
- банкарска гаранција за сериозност на понудата 

и/или банкарска гаранција за изградба на објектите во 
автокампот кои се предвидени со урбанистичко-план-
ската документација согласно со намената во урбани-
стичко-планската документација и 

- урбанистичко-архитектонски услови за изградба 
на објектите во автокампот, доколку со урбанистичко-
планската документација е предвидена изградба на об-
јекти. 

 
4. Исправка на јавна објава 

 
Член 14 

(1) Комисијата по претходна согласност на Владата 
на Република Македонија може да изврши исправка на 
објавата најдоцна 15 дена пред истекот на последниот 
ден за поднесување на пријавата за учество на јавното 
наддавање наведена во објавата и истата се објавува во 
печатените весници во кои е објавена и објавата. До-
колку до моментот на исправката се пријавиле лица за 
учество за јавно наддавање, Комисијата е должна да ги 
извести за исправката. 

(2) Пред добивање на согласност од Владата на Ре-
публика Македонија, Комисијата исправката на објава-
та ја доставува на мислење до единицата на локалната 
самоуправа на чие подрачје се наоѓа градежното земји-
ште предмет на отуѓување, која  дава мислење во рок 
од пет дена од денот на приемот на известувањето. 

 
5. Пријава за учество 

 
Член 15 

 Учеството на јавното наддавање заинтересираните 
правни и физички лица го потврдуваат со поднесување 
на писмена пријава за учество на јавно наддавање во 
која се наведени податоците за градежното земјиште за 
кое се однесува пријавата, за подносителот на пријава-
та, како и за трансакциона или жиро-сметка на која ќе 
биде вратен депозитот за учество на јавното наддава-
ње. 

 
6. Извештај за спроведена постапка 

 
Член 16 

(1) За секоја спроведена постапка за јавно наддава-
ње, Комисијата е должна да изготви извештај и истиот 
потпишан од претседателот и членовите на комисијата 
го доставува до директорот на Агенцијата. 

(2) Врз основа на извештајот од ставот (1) на овој 
член директорот на Агенцијата склучува договор за 
отуѓување на градежно земјиште со најповолниот по-
нудувач од јавното наддавање. 

(3) Од објавувањето на објавата, па се до моментот 
на започнување на јавното наддавање, Комисијата со 
заклучок може да ја запре постапката за јавно наддава-
ње, доколку настанат непредвидени околности кои би 
го оневозможиле водењето на постапката за отуѓување 
на градежното земјиште сопственост на Република Ма-
кедонија по пат на јавно наддавање.  

(4) Заклучокот од ставот (3) на овој член е основ за 
поништување на објавата за што директорот на Аген-
цијата по предлог на Комисијата донесува решение. 
Доколку објавата се поништи пред истекот на крајниот 
рок за доставување на пријавите за учество, Комисија-
та објавува известување за поништувањето на објавата 
во истите печатени медиуми во кои е објавена објавата. 

7. Содржина на пријавата за учество 
 

Член 17 
(1) Пријавата за учество на јавното наддавање треба 

да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени 
во објавата на начин и во форма како што е предвидено 
во самата објава. 

(2) Комисијата по приемот на пријавите од подно-
сителите на пријавите утврдува дали пријавите се до-
ставени во определениот рок и дали истите се компле-
тирани во согласност со условите од објавата. 

(3) Комисијата ги известува подносителите на при-
јавите за комплетираноста на истите по електронски 
пат, во рок од три дена од денот на поднесувањето на 
понудите, при што на подносителите на пријавите кои 
доставиле комплетна документација им доставува и ко-
рисничко име и шифра за учество на јавното наддава-
ње, а на подносителите на пријавите кои не доставиле 
комплетна документација им доставува известување со 
образложение дека истите нема да учествуваат на јав-
ното наддавање. 

(4) Подносителите на пријави кои доставиле комп-
летирани пријави за учество на јавното наддавање сог-
ласно со објавата, на денот на спроведувањето на јав-
ното наддавање, се регистрираат на интернет страница-
та наведена во објавата со корисничкото име и шифра-
та за учество на јавното наддавање, по што имаат пра-
во да учествуваат на јавното наддавање. 

 
8. Учесници на јавно наддавање 

 
Член 18 

(1) Учесници на јавното наддавање се подносители-
те на пријави кои доставиле комплетна документација 
и се регистрирале на интернет страницата наведена во 
објавата. 

(2) Јавното наддавање ќе се одржи доколку по обја-
вата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува 
условите дадени во објавата и ја наддаде почетната це-
на. 

 
9. Враќање на депозит 

 
Член 19 

(1) Депозитот за учество на јавно наддавање се вра-
ќа во целост на подносителот на пријавата за учество 
на јавното наддавање кој не е избран за најповолен по-
нудувач, во рок од 15 дена од денот на одржувањето на 
јавното наддавање. 

 (2) Депозитот за учество на јавно наддавање на нај-
поволниот понудувач му се враќа намален за процент 
од 10%, одреден за трошоци на постапката, во рок од 
15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постиг-
ната на јавното наддавање за отуѓување на градежното 
земјиште. 

 
10. Посебни трошоци на постапката 
 

Член 20 
 Посебните трошоци во постапката за отуѓување на 

градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија се однесуваат на следниве активности за: 

- прибавување на докази за градежната парцела 
предмет на јавното наддавање, 

- објавување во медиумите и јавните гласила, 
- увид на самото место и утврдување на фактичка 

состојба и 
- воведување во владение на градежното земјиште. 
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11. Постапка за јавно наддавање 
 

Член 21 
(1) Јавното наддавање започнува со објавување на 

почетната цена на земјиштето кое е предмет на објава-
та по метар квадратен, а се спроведува по пат на надда-
вање од страна на учесниците во наддавањето. 

(2) За успешно спроведена постапка на јавно надда-
вање, потребно е да има најмалку едно постапно надда-
вање над почетната цена по метар квадратен. 

(3) Јавно наддавање не може да трае пократко од 15 
минути. Јавното наддавање се смета за завршено во мо-
ментот на истекот на времето определено во објавата, 
при што доколку во истекот на последните две минути 
од определеното време за траење на јавното наддавање, 
од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок 
за завршување на јавното наддавање се продолжува за 
уште две минути,  а ќе заврши кога за период од след-
ните две минути нема нова дадена понуда. 

(4) Јавното наддавање продолжува неограничено се 
додека во временски интервал од две минути има нова 
понуда. 

 
Член 22 

(1) За најповолен понудувач се смета учесникот на 
јавното наддавање кој понудил последна цена по метар 
квадратен која претставува највисока цена за отуѓува-
ње на градежното земјиште. 

(2) Комисијата по завршувањето на јавното надда-
вање изготвува записник за спроведеното јавно надда-
вање и електронски го доставува до сите учесници на 
јавното наддавање. 

(3) Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од 
денот на завршувањето на постапката за јавно наддава-
ње е должен да ги уплати средствата од ставот (1) на 
овој член. 

(4) Доколку најповолниот понудувач во рокот од 
ставот (3) на овој член не ги уплати средствата од ста-
вот (1) на овој член, депозитот не му се враќа и нема да 
се пристапи кон склучување на договор. 

 
Член 23 

(1) За текот на јавното наддавање учесниците имаат 
право на приговор во рок од три дена од денот на одр-
жувањето на јавното наддавање. Приговорот се подне-
сува во писмена форма до Комисијата која по однос на 
истиот доставува предлог до директорот на Агенција-
та, кој врз основа на предлогот донесува решение во 
рок од пет работни дена. 

 (2) Против решението од ставот (1) на овој член со 
кое се одлучува по поднесен приговор од ставот (1) на 
овој член, странката има право да поднесе тужба во рок 
од 30 дена од денот на приемот на решението до 
Управниот суд. 

(3) Постапката за јавно наддавање завршува по 
истекот на рокот од ставот (1) на овој член, доколку не 
е поднесен приговор. 

(4) Постапката за јавно наддавање завршува по до-
несеното решение од ставот (1) на овој член. 

 
12. Договор за отуѓување на градежно земјиште 

 
Член 24 

(1) По завршувањето на постапката за јавно надда-
вање, со најповолниот понудувач, во рок од пет работ-
ни дена по извршената уплата на цената за отуѓување 
на земјиштето, директорот на Агенцијата по претходна 
согласност на Владата на Република Македонија, склу-
чува договор за отуѓување на градежно земјиште. 

(2) Договорот за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија се склучува во 
писмена форма. 

(3) На договорот од ставот (1) на овој член соодвет-
но се применуваат одредбите од Законот за облигацио-
ните односи. 

 
Член 25 

(1) Договорот од членот 24 од овој закон особено 
содржи: 

1) страни на договорот; 
2) предмет на договорот: 
- начин на отуѓување, 
- конкретни податоци за предметното земјиште и 
- основ на отуѓување на градежното земјиште; 
3) висина на цената за отуѓување, како и рок на пла-

ќање; 
4) обврска за купувачот за плаќање на данок на про-

мет и нотарски трошоци; 
5) обврска за купувачот да обезбеди решение за ка-

тегоризација на автокампот во согласност со одлуката 
од членот 6 став (5) од овој закон и да започне со рабо-
та во рокот определен во јавната објава; 

6) рок за прибавување на одобрение за градење и 
рок за изградба на објектот согласно со членот 26 став 
(2) од овој закон, доколку со урбанистичко-планската 
документација е предвидена изградба на објекти и 

7) договорна казна за непочитување на роковите од 
ставот (1) точки 5 и 6 на овој член во висина од 1,5% 
од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на 
предметното земјиште за секој изминат месец во прва-
та година од истекот на рокот, односно 3% од вкупно 
постигнатата цена на јавното наддавање на предметно-
то земјиште за секој изминат месец во втората година 
од истекот на рокот, односно 4,5% од вкупно постигна-
тата цена на јавното наддавање на предметното земји-
ште за секој изминат месец во третата и секоја наредна 
година од истекот на рокот.  

(2) Средствата од наплатата на договорната казна 
од ставот (1) точка 7 на овој член се приход на Агенци-
јата. 

(3) Договорот кој не ги содржи елементите од ста-
вот (1) на овој член е ништовен. 

 
Член 26 

(1) По склучувањето на договорот од членот 24 од 
овој закон, корисникот на автокампот во рок од 30 дена 
истиот го доставува кај нотар заради вршење на солем-
низација. 

 (2) Корисникот на автокампот е должен да обезбе-
ди решение за категоризација на автокампот во соглас-
ност со одлуката од членот 6 став (5) од овој закон и да 
започне со работа во рокот определен во јавната објава, 
а доколку со урбанистичко-планската документација 
предвидена е изградба и на објекти е должен да приба-
ви одобрение за градење на предвидените објекти од 
надлежниот орган во рок од 12 месеци од извршената 
солемнизација на договорот и да ги изгради истите во 
роковите утврдени со Законот за градење, а во спро-
тивно ќе плаќа договорна казна согласно со членот 25 
став (1) точка 7 од овој закон. 

(3) Неисполнување на обврската од ставот (1) на 
овој член по вина на купувачот, претставува основ за 
еднострано раскинување на договорот при што 20% од 
вкупната сума од отуѓувањето, не се враќаат на купува-
чот. 

 
Член 27 

 (1) На договорот за отуѓување на градежно земји-
ште сопственост на Република Македонија можат да се 
вршат измени и дополнувања со склучување на анекс 
на договор. 

 (2) Измени и дополнувања на договорот од ставот 
(1) на овој член можат да се вршат поради следниве 
причини: 
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- ако се настанати промени на предметот на догово-
рот како последица на измена на  урбанистичка план-
ска документација, но не поради промена на намената 
и површината на градежната парцела, за која е отуѓено 
градежното земјиште, 

- поради отстранување на нови настанати околно-
сти (промена на број на катастарска парцела или про-
мена на катастарска општина на земјиштето), во перио-
дот од денот на склучување на договорот до денот на 
запишување на договорот во јавната книга за запишу-
вање на правата на недвижностите, 

- статусна измена на корисникот на автокампот, 
- заради отстранување на грешки во податоците за 

описот на земјиштето кое е отуѓено и 
- други непредвидени причини, односно околности. 
 (3) Анекс на договорот од ставот (1) на овој член 

може да се склучи по претходна согласност од Владата  
на Република Македонија. 

 
13. Средства од отуѓување на градежното земјиште 

 
Член 28 

 Средствата од отуѓувањето на градежното земји-
ште сопственост на Република Македонија се приход 
на Агенцијата и истите можат да се користат само на-
менски за вршење на работите за кои Агенцијата е над-
лежна согласно со овој закон. 

 
14. Уредување на градежно земјиште 

 
Член 29 

 Уредувањето на градежното земјиште до автокам-
пот (изградба на патна инфраструктура и објекти на ко-
мунална инфраструктура, поставување на водоводна, 
фекална и атмосферска канализација и друга инстала-
ција) се врши од страна на единиците на локалната са-
моуправа и/или Владата на Република Македонија, а во 
рамките на автокампот од страна на корисникот на 
автокампот. 

 
15. Содржина на урбанистичко-планската  

документација 
 

Член 30 
 (1) Со урбанистичко-планската документација со 

која се предвидува автокамп може да се предвиди и из-
градба на градби кои се функција на автокампот и тоа 
градби со намена А4, Б1, Б2, Б3, Б5, Б6 и Д3 согласно 
со Правилникот за стандарди и нормативи за урбани-
стичко планирање.  

(2) Со урбанистичко-планската документација за 
автокамп, односно другата урбаниситичко-планска до-
кументација со која се предвидува автокамп, просторот 
за кампирање треба биде предвиден на најмалку 70% 
од планскиот опфат. 

 
16. Одобрение за градење 

 
Член 31 

Постапката за издавање на одобрение за градење за 
градбите во автокампот за кои согласно со Законот за 
градење е предвидено одобрение за градење се спрове-
дува согласно со Законот за градење, а истата ја спро-
ведува надлежниот орган согласно со Законот за граде-
ње. 

 
Член 32 

Објектите кои ќе бидат изградени во функција на 
автокампот, а во кои ќе се врши угостителска дејност, 
треба да ги исполнуваат условите за вршење на дејност 
согласно со прописите од областа на угостителството. 

Дел четврти 
 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА АВТОКАМПОВИ 
 

1. План за уредување на простор за кампирање 
 

Член 33 
 (1) Корисникот на автокампот пред доставување на 

барање за категоризација на автокампот е должен да 
достави до Агенцијата план за уредување на просторот 
за кампирање предвиден со урбанистичко-планската 
документација, кој треба да биде изработен во соглас-
ност со условите за категоризација на автокамп од чле-
нот 34 став (5) од овој закон кои се однесуваат на про-
сторот за кампирање, во зависност од категоријата на 
автокампот. 

(2) Планот за уредување на просторот за кампирање 
на предлог на Агенцијата го одобрува органот на др-
жавната управа надлежен за работите од областа на 
уредувањето на просторот. 

(3) Формата и содржината на планот за уредување 
на просторот за кампирање ги пропишува министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на уредувањето на просторот. 

 
2. Услови за категоризација 

 
Член 34 

 (1) Автокампот пред започнување со вршење на 
дејноста задолжително се категоризира согласно со ус-
ловите за категоризација, а во зависност од уредување-
то, опремувањето и квалитетот на услугите. 

(2) Категориите се означуваат со број на ѕвездички, 
при што распоредувањето во категории и означувањето 
на категории се врши на следниов начин: 

- автокампови од прва категорија со четири ѕвез-
дички, 

- автокампови од втора категорија со три ѕвездички, 
- автокампови од трета категорија со две ѕвездички  

и 
- автокампови од четврта категорија со една ѕвез-

дичка. 
(3) Автокампот задолжително треба да ја исполни  

минималната категорија утврдена со одлуката од чле-
нот 6 став (5) од овој закон, доколку градежното земји-
ште сопственост на Република Македонија наменето за 
автокампот е отуѓено согласно со одредбите од овој за-
кон. 

(4) Автокампот предвиден на градежно земјиште 
кое не е отуѓено согласно со одредбите од овој закон, 
односно кое е сопственост на правни или физички ли-
ца, треба да ја исполни категоријата која е наведена во 
барањето за категоризација поднесено согласно со чле-
нот 36 од овој закон. 

(5) Поблиските услови за категоризација од ставот 
(1) на овој член ги утврдува министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на туризмот и угостителството, по претход-
но добиено мислење од Агенцијата. 

                                                                
Член 35 

Покрај условите од членот 34 став (5) од овој закон 
автокампот треба да ги исполнува и санитарно-здрав-
ствените услови, условите за заштита при работа, усло-
вите за заштита и унапредување на животната средина, 
условите за противпожарна заштита и условите за за-
штита од бучава пропишани со закон. 

 
3. Постапка за категоризација 

 
Член 36 

(1) Пред започнување со вршење на дејноста се до-
ставува барање за категоризација на автокампот до 
Агенцијата. 
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(2) Кон барањето за категоризација на автокамп 
предвиден на градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија отуѓено согласно со одредбите од 
овој закон се доставува: 

1) извод од Централниот регистар на Република 
Македонија; 

2) назив и седиште на автокампот; 
3) услугите кои ќе бидат предмет на работење на 

автокампот; 
4) копија од пријавата за исполнетост на условите 

за работа на автокампот и започнување со работа, која 
е доставена до Државниот пазарен инспекторат соглас-
но со членот 41 од овој закон;  

5) податоци и докази за раководителите и другите 
вработени (свидетелство/диплома/уверение за соодвет-
но образовение и сертификат/уверение за познавање на 
странски јазик); 

6) одобрен план за уредување на просторот за кам-
пирање согласно со членот 33 од овој закон; 

7) договор за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија, доколку гра-
дежното земјиште наменето за автокамп е отуѓено сог-
ласно со одредбите од овој закон.  

(3) Кон барањето за категоризација на автокампот 
предвиден на градежно земјиште кое не е отуѓено сог-
ласно со одредбите од овој закон, односно кое е сопс-
твеност на правни или физички лица и за кое е донесе-
на одлука за давање на согласност од страна на Влада-
та на Република Македонија, согласно со членот 7 став 
(5) од овој закон се доставува: 

1) извод од Централниот регистар на Република 
Македонија; 

2) назив и седиште на автокампот; 
3) услугите кои ќе бидат предмет на работење на 

автокампот; 
4) копија од пријавата за исполнетост на условите 

за работа на автокампот и започнување со работа, која 
е доставена до Државниот пазарен инспекторат соглас-
но со членот 41 од овој закон;  

5) податоци и докази за раководителите и другите 
вработени (свидетелство/диплома/уверение за соодвет-
но образовение и сертификат/уверение за познавање на 
странски јазик); 

6) одобрен план за уредување на просторот за кам-
пирање согласно со членот 33 од овој закон; 

7) одлука за давање на согласност донесена соглас-
но со членот 7 став (5) од овој закон; 

8) предлог на категорија на автокампот и  
9) извод од урбанистичко-планска документација со 

која е предвиден автокамп, геодетски елборат за нуме-
рички податоци за градежното земјиште и имотен лист 
со утврдено право на сопственост или право на закуп 
на градежното земјиште. 

(4) Барањето од ставовите (2) и (3) на овој член се 
поднесува на два идентични примероци со еден прилог 
на докази. 

 (5) Формата и содржината на барањето од ставови-
те (2) и (3) на овој член ги пропишува министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на уредувањето на просторот. 

 
4. Решение за категоризација 

 
Член 37 

(1) Категоризацијата на автокамп ја врши Комисија 
за категоризација на автокампови формирана од страна 
на директорот на Агенцијата составена од шест члена и 
тоа по еден претставник од Агенцијата, Министерство-
то за транспорт и врски, Министерството за економија, 
Министерство за здравство, Министерството за труд и 
социјална политика и од единицата на локалната само-
управа  во која се формира автокампот, а при формира-

њето на Комисијата се почитува начелото на соодвет-
ната и правичната застапеност на претставниците на 
заедниците во единицата на локалната самоуправа  во 
која се формира автокампот. 

(2) За извршената категоризација Комисијата од 
ставот (1) на овој член донесува решение во рок од 30 
дена од денот на поднесувањето на барањето за катего-
ризација. 

(3) Против решението од ставот (2) на овој член мо-
же да се поднесе жалба до Државната комисија за од-
лучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен. 

(4) Автокампот не може да започне со работа пред 
да го добие решението од ставот (2) на овој член во кое 
е определена категоријата од страна на Комисијата од 
ставот (1) на овој член. 

 
Член 38 

(1) Доколку Комисијата за категоризација на авто-
камп не донесе решение за категоризација, односно не 
донесе решение за одбивање на барањето за категори-
зација во рокот од членот 37 став (2) од овој закон, 
подносителот на барањето има право во рок од три ра-
ботни дена да поднесе барање до писарницата на дире-
кторот на Агенцијата  за донесување на решение по 
поднесеното барање. 

(2) Формата и содржината на барањето од ставот 
(1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на уредувањето на просторот. 

(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член подно-
сителот на барањето поднесува и копија на барањето 
од членот 36 од овој закон. 

(4) Директорот на Агенцијата е должен во рок од 
пет работни дена од денот на поднесување на барањето 
од ставот (1) на овој член до писарницата на директо-
рот да донесе решение со кое барањето од ставот (1) на 
овој член е уважено или одбиено. Доколку директорот 
нема писарница, барањето се поднесува во писарница-
та на седиштето на Агенцијата. 

(5) Доколку директорот на Агенцијата не донесе ре-
шение во рокот од ставот (4) на овој член, подносите-
лот на барањето може да го извести Државниот упра-
вен инспекторат во рок од пет работни дена. 

(6) Инспекторот е должен во рок од десет дена од 
денот на приемот на известувањето од ставот (5) на 
овој член да изврши надзор во Агенцијата дали е спро-
ведена постапката согласно со закон и во рок од три 
работни дена од денот на извршениот надзор да го ин-
формира подносителот на барањето. 

(7) Инспекторот од Државниот управен инспекто-
рат по извршениот надзор согласно со закон донесува 
решение со кое го задолжува директорот, во рок од де-
сет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да 
го одобри или одбие барањето и да го извести инспе-
кторот за донесениот акт. Кон известувањето се доста-
вува копија од актот со кој одлучил по поднесеното ба-
рање. 

(8) Доколку директорот на Агенцијата не одлучи во 
рокот од ставот (7) на овој член, инспекторот ќе подне-
се барање за поведување прекршочна постапка за пре-
кршок утврден во Законот за управната инспекција и 
ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, во 
кој директорот на Агенцијата ќе одлучи по поднесено-
то барање за што во истиот рок ќе го извести инспекто-
рот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува 
копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. 
Инспекторот во рок од три работни дена да го инфор-
мира подносителот на барањето за преземените мерки. 

(9) Доколку директорот на Агенцијата не одлучи и 
во дополнителниот рок од ставот (8) на овој член, инс-
пекторот во рок од три работни дена ќе поднесе прија-
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ва до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го 
информира подносителот на барањето за преземените 
мерки. 

(10) Доколку инспекторот не постапи по известува-
њето од ставот (6) на овој член, подносителот на бара-
њето во рок од пет дена има право да поднесе приговор 
до писарницата на директорот на Државниот управен 
инспекторат. Доколку директорот нема писарница, ба-
рањето се поднесува во писарницата на седиштето на 
Државниот управен инспекторат. 

(11) Директорот на Државниот управен инспекто-
рат е должен во рок од три работни дена од денот на 
приемот да го разгледа приговорот од ставот (10) на 
овој член и доколку утврди дека инспекторот не поста-
пил по известувањето од подносителот на барањето 
согласно со ставовите (6) и (7) на овој член и/или не 
поднесе пријава согласно со ставовите (8) и (9) на овој 
член, директорот на Државниот управен инспекторат 
ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка 
за прекршок утврден во Законот за управната инспек-
ција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок 
од пет работни дена во кои инспекторот ќе изврши 
надзор во надлежниот орган дали е спроведена постап-
ката согласно со закон и во рок од три работни дена од 
денот на извршениот надзор да го информира подноси-
телот на барањето за преземените мерки. 

(12) Доколку инспекторот не постапи и во дополни-
телниот рок од ставот (11) на овој член директорот на 
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во 
рок од три работни дена ќе го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки. 

(13) Во случајот од ставот (12) на овој член дире-
кторот на Државниот управен инспекторат веднаш, а 
најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг 
инспектор да го спроведе надзорот веднаш. 

(14) Во случаите од ставот (13) на овој член дире-
кторот на Државниот управен инспекторат е должен во 
рок од три работни дена да го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки. 

(15) Доколку директорот на Државниот управен 
инспекторат не постапи согласно со ставот (11) од овој 
член, подносителот на барањето може да поднесе при-
јава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум ра-
ботни дена. 

(16) Доколку директорот на Агенцијата не одлучи 
во рок од ставот (9) на овој член, подносителот на ба-
рањето може да поведе управен спор пред надлежниот 
суд. 

(17) Постапката пред Управниот суд е итна. 
 

Член 39 
(1)  Трошоците за категоризација на автокампот ги 

сноси барателот. 
(2) Трошоците од ставот (1) на овој член ги пропи-

шува министерот кој раководи со органот на државна-
та управа надлежен за работите од областа на туризмот 
и угостителството, врз основа на реално направените 
трошоци потребни за категоризација. 

 
Член 40 

(1) Решението за утврдување на категоријата на 
автокампот се издава со важност од три години. 

(2) Доколку се извршат промени во пропишаните 
услови за категоријата на авоткампот, корисникот на 
автокампот е должен да поднесе барање за нова катего-
ризација во рок од осум дена од денот на промената на 
пропишаните услови, во спротивно решението за кате-
горизација ќе се поништи. 

(3) Промената на категоријата на автокампот се вр-
ши на начин и во постапка пропишани за утврдување 
на категоријата на автокампот. 

(4) Комисијата од членот 37 став (1) од овој закон, 
врз основа на барање, пријава или по службена долж-
ност, може да изврши увид и да утврди дали автокам-
пот ги исполнува стандардите за кои со решение му е 
определена одредена категорија, пред истекот на рокот 
од ставот (1) на овој член. Доколку Комисијата утврди 
дека автокампот отстапува од стандардите врз основа 
на кои му е определена категорија, ќе достави предлог 
до директорот за Агенцијата за поништување на реше-
нието за категоризација. 

            
5. Обврски на корисникот на автокампот 

 
Член 41 

Корисникот на автокампот е должен исполнување-
то на условите од членот 40 од овој закон и започнува-
њето со работа да го пријави во согласност со Законот 
за угостителската дејност. 

 
Член 42 

 (1) Автокампот може да работи од 00,00 до 24,00 
часот. 

(2) Корисникот на автокампот самостојно го опре-
делува работното време на автокампот согласно со ста-
вот (1) на овој член според своите деловни интереси и 
потребите на корисниците на услугите и истиот е дол-
жен да го пријави работното време во Државниот паза-
рен инспекторат на начин и во постапка утврдени со 
Законот за угостителската дејност. 

 
Член 43 

На влезот од кампот или на друго за тоа соодветно 
место мора да биде поставен план - шема на кампот, 
истакнат ценовник за користење на просторот за кам-
пирање, категорија на кампот, работно време на авто-
кампот, како и други услуги што ги дава кампот. 

 
Член 44 

(1) Корисникот на автокампот мора да определи од-
говорно лице на автокампот. 

(2) Одговорното лице, покрај исполнувањето на оп-
штите услови за засновање на работниот однос, утвр-
дени со закон, мора да има и најмалку средна стручна 
подготовка, а одговорното лице во автокамп кој е кате-
горизиран со четири ѕвездички, треба да има високо 
образование. 

(3) Ако корисникот на автокампот лично го води 
работењето на автокампот, истиот мора да ги исполну-
ва условите пропишани за одговорно лице. 

(4) Одговорното лице е надлежно за работењето на 
автокампот во согласност со овој закон и Законот за 
угостителската дејност. 

 
Член 45 

Корисникот на автокампот е должен:  
1) да ги одржува просториите и опремата и да дава 

услуги во автокампот според условите за категоризаци-
ја утврдени со решението на Комисијата за категориза-
ција на автокамп;  

2) да ги истакне цените за сместување на рецепција 
и да овозможи увид во цените на тие услуги на корис-
ниците на услугите; 

3) да се придржува на истакнатите цени;  
4) да поседува документи за набавени производи 

(фактури, сметки, испратници и слично);  
5) за секоја дадена услуга да издаде сметка со спе-

цификација на услугите од фискална каса;  
6) на видно место на влезот на автокампот да го 

истакне видот на платежните картички кои можат да се 
користат;  

7) да води книга на гостите во автокампот; 
8) да го пропише и истакне куќниот ред;  
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9) да дава угостителски услуги вклучени во тури-
стички пакет-аранжмани преку организатори на пату-
вања или посредници, односно туристички агенции;  

10) на видно место во автокампот да го истакне те-
лефонскиот број на Државниот пазарен инспекторат и 
Агенцијата;  

11) во сите пропагандни материјали да ги означи 
видот и категоријата на автокампот кои се утврдени со 
решението на Комисијата за категоризација на авто-
камп; 

12) просторот за кампирање да го уреди во соглас-
ност со планот за уредување на просторот за кампира-
ње кој е одобрен согласно со членот 33 од овој закон и 

13) да организира кампирање во согласност со 
одредбите од овој закон. 

 
Дел петти 

 
НАДЛЕЖНОСТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  ПРОМОЦИ-
ЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 46 
 (1)  Агенцијата ги врши следниве работи: 
1)  врши анализа на локации погодни за автокампо-

ви;  
2) поднесува иницијативи за урбанизација на про-

сторот заради формирање на автокамп на земјиште во 
доминантна сопственост на Република Македонија; 

3) финансира изработка на соодветна урбанистич-
ко-планска документација заради формирање на авто-
камп на земјиште во доминантна сопственост на Ре-
публика Македонија;  

4) поднесува иницијативи за спроведување на по-
стапка за експропријација за потребите на автокампо-
вите; 

5) обезбедува средства и врши исплати по однос на 
спроведена постапка за експропријација, процена за 
насади, посеви, огради и вложувања на парцелите, а за-
ради формирање на автокамп на земјиште во доми-
нантна сопсвеност на Република Македонија, согласно 
со одредбите од Законот за експропријација; 

6) ги промовира и рекламира автокамповите и ос-
тварува односи со јавноста; 

7) остварува соработка со органите на државната 
управа, единиците на локалната самоуправа, јавните 
претпријатија и трговските друштва при спроведување 
на надлежностите поврзани со автокамповите; 

8) склучува договор за отуѓување на градежното 
земјиште по претходна согласност од страна на Влада-
та на Република Македонија; 

9) врши надзор на реализацијата на договорот за 
отуѓување на градежното земјиште во рамките на авто-
кампот; 

10) врши надзор над исполнетоста на условите во 
автокампот;  

11) води регистар на категоризираните автокампо-
ви; 

12) да го загради и означи просторот на автокампот 
по донесувањето на урбанистичко- планската докумен-
тација за автокамп и 

13) врши други работи поврзани со формирањето, 
развојот и следењето  на автокампот утврдени со овој 
закон и Законот за основање на Агенцијата за промо-
ција и поддршка на туризмот на Република Македони-
ја.  

(2) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на уго-
стителството ги пропишува формата, содржината и на-
чинот на водењето на регистарот на категоризираните 
автокампови од ставот (1) точка 11 на овој член. 

Дел шести 
 

НАДЗОР 
 

Член 47 
Надзор над спроведувањето на одредбите од овој 

закон врши Агенцијата. 
 

1. Инспекциски надзор  
Член 48 

(1) Инспекциски надзор над спроведувањето на 
одредбите од овој закон врши Државниот пазарен инс-
пекторат согласно со овластувањата утврдени со овој и 
со друг закон. 

(2) Надзор на исполнетоста на условите од членот 
35 од овој закон вршат соодветните инспекциски орга-
ни надлежни согласно со прописите од  областа на уго-
стителството, животната средина, работните односи и 
здравствената заштита.  

(3) Во постапката за инспекциски надзор се приме-
нуваат одредбите од Законот за инспекцискиот надзор 
и Законот за Државниот пазарен инспекторат, а при 
надзорот согласно со ставот (2) на овој член и прописи-
те на посебните закони по кои постапуваат соодветни-
те инспекциски органи, доколку со овој закон поинаку 
не е уредено. 

 
Член 49 

Државниот пазарен инспектор при вршењето на 
инспекцискиот надзор е должен да утврди дали: 

 1) просториите и опремата се одржуваат и се дава-
ат услуги во автокампот според условите за категори-
зација утврдена со решението на Комисијата за катего-
ризација на автокамп;  

2) цените за сместување се истакнати на рецепција 
и е овозможен увид во цените на тие услуги на корис-
ниците на услугите; 

3)  се почитуваат истакнатите цени за сместување;  
4) постојат документи за набавени производи (фа-

ктури, сметки, испратници и слично);  
5) за секоја дадена услуга се издава сметка со спе-

цификација на услугите од фискална каса;  
6) на видно место на влезот на автокампот е истак-

нат видот на платежните картички кои можат да се ко-
ристат;  

7) се води книга на гостите во автокампот; 
8) има пропишан и истакнат куќен ред;  
9) се даваат угостителски услуги вклучени во тури-

стички пакет-аранжмани преку организатори на пату-
вања или посредници, односно туристички агенции;  

10) на видно место во автокампот е истакнат теле-
фонскиот број на Државниот пазарен инспекторат и 
Агенцијата;  

11) во сите пропагандни материјали е означен ви-
дот и категоријата на автокампот кои се утврдени со 
решението на Комисијата за категоризација на авто-
камп; 

12) на влезот од кампот или на друго за тоа соод-
ветно место е поставена план-шема на кампот, е истак-
нат ценовник за користење на просторот за кампирање, 
категорија на кампот, работно време на автокампот, ка-
ко и други услуги што ги дава кампот; 

13) определено е одговорно лице на автокампот кое 
ги исполнува условите од членот 44 став (2) од овој за-
кон; 

14) просторот за кампирање во автокампот е уреден 
во согласност со планот за уредување на просторот за 
кампирање кој е одобрен согласно со членот 33 од овој 
закон; 

15) корисникот на автокампот го пријавил започну-
вањето со работа во согласност со Законот за угости-
телската дејност; 
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16) корисникот на автокампот го пријавил работно-
то време во Државниот пазарен инспекторат на начин и 
во постапка утврдени со Законот за угостителската деј-
ност (член 42 став (2)) и 

17) корисникот постапил согласно со членот 40 
став (2) од овој закон, доколку има  промени во пропи-
шаните услови за категоријата на автокампот. 

 
2. Постапка за едукација 

 
Член 50 

(1) Доколку при вршењето на инспекциски надзор 
државниот пазарен инспектор кој врши надзор утврди 
дека е сторена неправилност од членoвите 53, 54 и 55  
од овој закон, за прв пат, истиот е должен да состави 
записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со 
укажување за отстранување на утврдената неправил-
ност во рок од осум дена и со истовремено врачување 
на покана за спроведување на едукација на лицето или 
субјектот каде што е утврдена неправилноста при вр-
шењето на инспекцискиот надзор. 

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, 
како и начинот на спроведување на едукацијата ги про-
пишува министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на уреду-
вањето на просторот. 

(3) Едукацијата ја организира и спроведува органот 
кој го извршил инспекцискиот надзор во рок не подолг 
од осум дена од денот на спроведувањето на инспекци-
скиот надзор. 

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утвр-
дени исти или истородни неправилности за еден или за 
повеќе субјекти.  

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или суб-
јектот над кој се спроведува едукацијата не се јави на 
едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 

(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спрове-
дува едукација се јави на закажаната едукација и иста-
та ја заврши ќе се смета дека е едуциран по однос на 
утврдената неправилност. 

(7) Доколку инспекторот при спроведување на кон-
тролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените 
неправилности од ставот (1) на овој член, донесува зак-
лучок со кој ја запира постапката на инспекцискиот 
надзор. 

(8) Доколку инспекторот при спроведување на кон-
тролниот надзор утврди дека не се отстранети утврде-
ните неправилности од ставот (1) на овој член, подне-
сува барање за поведување на прекршочна постапка 
пред надлежен суд. 

(9) Органот кој го извршил инспекцискиот надзор и 
кој ја организирал и спровел едукацијата, води евиден-
ција за спроведената едукација на начин пропишан од 
министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на уредување-
то на просторот. 

 
3. Решение за привремена забрана за вршење  

на дејноста 
 

Член 51 
(1) Државниот пазарен инспектор ќе донесе реше-

ние за привремена забрана за вршење на дејноста во 
траење од 30 дена доколку утврди дека: 

- просторот за кампирање во автокампот не е уре-
ден во согласност со планот за уредување на просторот 
за кампирање кој е одобрен согласно со членот 33 од 
овој закон (член 45 точка 12), 

- не е определено одговорно лице на автокампот 
согласно со членот 44 став (1) од овој закон, 

- не е постапено согласно со членот 40 став (2) од 
овој закон, доколку има промени во пропишаните ус-
лови за категоријата на авоткампот, 

- автокампот не ги исполнува санитарно-здравстве-
ните услови, условите за заштита при работа, условите 
за заштита и унапредување на животната средина, ус-
ловите за противпожарна заштита и условите за зашти-
та од бучава пропишани со закон (член 35) и 

- корисникот на автокампот организира кампирање 
спротивно на одредбите од овој закон. 

(2) Против решението на државниот пазарен инспе-
ктор од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба 
во рок од oсум дена од денот на приемот на решението 
до Комисијата за жалби формирана согласно со Зако-
нот за Државниот пазарен инспекторат. 

(3) Жалбата изјавена против решението од овој 
член не го одлага извршувањето на решението. 

 
Дел седми 

 
ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ  

Член 52 
(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правното лице - корисник на автокамп, доколку: 

- просторот за кампирање во автокампот не е уре-
ден во согласност со планот за уредување на просторот 
за кампирање кој е одобрен согласно со членот 33 од 
овој закон (член 45 точка 12), 

- не е определено одговорно лице на автокампот 
согласно со членот 44 став (1) од овој закон, 

- не постапил согласно со членот 40 став (2) од овој 
закон, доколку има промени во пропишаните услови за 
категоријата на авоткампот, 

- автокампот работи без да  ги исполнува санитар-
но-здравствените услови, условите за заштита при ра-
бота, условите за заштита и унапредување на животна-
та средина, условите за противпожарна заштита и усло-
вите за заштита од бучава пропишани со закон (член 
35) и 

- корисникот на автокампот организира кампирање 
спротивно на одредбите од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече и на физичкото ли-
це - корисник на автокампот за прекршокот од ставот 
(1) на овој член. 

   (3) Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на одговорното ли-
це на автокампот за прекршокот од ставот (1) на овој 
член. 

 
Член 53 

(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правното лице - корисник на автокамп, доколку: 

- просториите и опремата не се одржуваат и не се 
даваат услуги во автокампот според условите за кате-
горизација утврдена со решението на Комисијата за ка-
тегоризација на автокамп (член 45 точка 1), 

- цените за сместување не се истакнати на рецепци-
ја и не е овозможен увид во цените на тие услуги на ко-
рисниците на услугите (член 45 точка 2), 

- не се почитуваат истакнатите цени за сместување 
(член 45 точка 3),  

- не поседува документи за набавени производи 
(фактури, сметки, испратници и слично) (член 45 точка 
4), 

- не се издава сметка со спецификација на услугите 
од фискална каса за секоја дадена услуга во автокампот 
(член 45 точка 5) и  
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- не се даваат угостителски услуги вклучени во ту-
ристички пакет-аранжмани преку организатори на па-
тувања или посредници, односно туристички агенции 
(член 45 точка 9).  

 (2) Глоба во износ од 750  до 1.500 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече и на физичкото ли-
це - корисник на автокампот за прекршокот од ставот 
(1) на овој член. 

 (3) Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице 
на автокампот за прекршокот од ставот (1) на овој 
член. 

 
Член 54 

(1) Глоба од 1.000 до 1.500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на правното 
лице - корисник на автокампот, доколку:  

- на видно место на влезот на автокампот не е 
истакнат видот на платежните картички кои можат да 
се користат (член 45 точка 6),  

- не се води книга на гостите во автокампот (член 
45 точка 7),  

- не е пропишан и не е истакнат куќниот ред во 
автокампот (член 45 точка 8),  

- на видно место во автокампот не е истакнат теле-
фонскиот број на Државниот пазарен инспекторат и 
Агенцијата (член 45 точка 10), 

- во сите пропагандни материјали не е означен ви-
дот и категоријата на автокампот кои се утврдени со 
решението на Комисијата за категоризација на авто-
камп (член 45 точка 11), 

- не го пријавил започнувањето со работа во соглас-
ност со Законот за угостителската дејност (член 41), 

- не го пријавил работното време во Државниот па-
зарен инспекторат (член 42) и 

-  на влезот од кампот или на друго за тоа соодвет-
но место не е поставен план - шема на кампот, не се 
истакнати ценовникот за користење на просторот за 
кампирање, категоријата на автокампот, работното вре-
ме на автокампот, како и други услуги што се даваат во 
автокампот (член 42). 

(2) Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече и на физичкото лице - 
корисник на автокампот за прекршокот од ставот (1) на 
овој член. 

(3) Глоба во износ од 500 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече на одговорното лице на авто-
кампот за прекршокот од ставот (1) на овој член. 

 
Член 55 

Глоба во износ од 300 евра во денарска протввред-
ност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, до-
колку врши кампирање спротивно на одредбите од овој 
закон. 

 
Член 56 

(1) Државниот пазарен инспектор за прекршоците 
од членовите 52, 53, 54 и 55 од овој закон  е должен на 
сторителот на прекршокот да му врачи покана за пла-
ќање на глоба во рок од осум дена од денот на врачува-
њето на поканата. 

(2) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата 
од овој член, државниот пазарен инспектор поднесува 
барање за поведување на прекршочна постапка пред 
надлежен орган. 

(3) Надлежен орган за спроведување на прекршоч-
ната постапка за прекршоците од членовите 52, 53 и 54 
ставови (1) и (2) од овој закон е надлежен суд, а за пре-
кршоците од членовите 54 став (3) и 55 од овој закон е 
прекршочна комисија формирана во органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на туриз-
мот и угостителството. 

Постапка за порамнување 
 

Член 57 
(1) Државниот пазарен инспектор за прекршоците 

утврдени со овој закон е должен на сторителот на пре-
кршокот да му предложи постапка за порамнување 
пред да поднесат барање за прекршочна постапка. 

(2) Инспекторот составува записник во кој се забе-
лежуваат битните елементи на прекршокот, времето, 
местото и начинот на сторување на прекршокот, опи-
сот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на 
самото место. 

(3) Во записникот се определува начинот на кој ќе 
се отстранат штетните последици од прекршокот, како 
и начинот на надминување на последиците од сторува-
њето на прекршокот. 

(4) Инспекторот во постапката за порамнување на 
сторителот на прекршокот му дава платен налог. 

(5) Се смета дека сторителот на прекршокот со пот-
пис на прием на платниот налог се согласува да ја пла-
ти глобата. 

(6) Сторителот на прекршокот е должен да ја плати 
глобата во рок од осум дена од приемот на платниот 
налог на сметката означена во платниот налог. Стори-
телот кој ќе ја плати глобата во тој рок ќе плати само 
половина од изречената глоба. Поуката за тоа право е 
дел од правната поука на платниот налог. 

(7) Во постапката која ќе заврши со издавање на 
платен налог не се плаќаат трошоци на постапката. 

(8) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот 
предвиден во ставот (6) на овој член, инспекторот ќе 
поднесе барање за поведување прекршочна постапка 
до надлежниот суд.  

(9) Инспекторите се должни да водат евиденција за 
покренатите постапки за порамнување и за нивниот ис-
ход. 

Дел осми 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 58 
Автокамповите кои се категоризирани согласно со 

Законот за угостителската дејност, продоложуваат да 
работат согласно со стекнатата категорија до истекот 
на важноста на решението за категоризација. 

 
Член 59 

Постапките за добивање на решение за категориза-
ција на автокамп започнати пред влегувањето во сила 
на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
угостителската дејност (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 141/12) ќе продолжат согласно со 
одредбите од Законот за угостителската дејност 
(“Службен весник на Република Македонија“ број 
62/2004, 89/2008, 115/10 и 53/11). 

 
Член 60 

Подзаконскиот акт од членот 38 став (2) од овој за-
кон ќе се донесе во рок од 15 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон и истиот веднаш, а најдоцна 
во рок од 24 часа, се објавува на веб страницата на 
Агенцијата. 

  
Член 61 

Подзаконските акти предвидени во  овој закон ќе се 
донесат  во рок од шест месеци од денот на влегување-
то во сила на овој закон. 

  
Член 62 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 
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L I GJ 
PËR AUTOKAMPE 

 
Pjesa e pare 

 
DISPOZITA TË PERGJITHSHME 

 
1. Lenda e ligjit 

 
Neni 1 

Ky ligj i rregullon menyren dhe proceduren për theme-
limin e autokampeve, proceduren për tjetersimin e tokes 
ndertimore të dedikuar për autokamp, kushtet që duhen 
plotesuar shfrytezuesit e autokampeve dhe ceshtje tjera lid-
hur me autokampet. 

 
2. Qellim i ligjit 

 
Neni 2 

Qellimi i ketij ligji eshte zhvillimi i turizmit duke terhe-
qur kapitalin e huaj dhe vendas për formimin e autokampe-
ve. 

 
3. Interesi publik 

 
Neni 3 

Ndertimi dhe kryerja e puneve për ngritjen dhe funksi-
onimin e autokampit eshte në interes publik. 

 
4. Kuptimi i nocioneve të perdorura 

 
Neni 4 

(1) Shprehjet e perdorura në kete ligj e kane kete kup-
tim: 

1. Autokamp eshte hapesire e rrethuar e vecante dhe e 
shenuar që paraqet një njesi funksionale, e formuar në per-
puthje me dispozitat e ketij ligji, për kampim. 

2. Shfrytezues i autokampit eshte çdo person vendas 
ose i huaj fizik ose juridik që ka lidhur marreveshje për tje-
tersim të tokes ndertimore në pronesi të Republikes së Ma-
qedonise të dedikuar për autokamp në perputhje me kete 
ligj, ose eshte pronar i tokes ndertimore ose qiramarres i to-
kes ndertimore në pronesi të personit tjeter fizik ose juridik 
të dedikuar për autokamp dhe që ka marre aktvendim për 
kategorizimin e autokampit sipas dispozitave të ketij ligji. 

3. Hapesire për kampim eshte hapesira e autokampit ku 
jane formuar njesi kampimi për vendosjen e pajisjes për 
kampim (tenda, kampshtepize, tavoline, karrige, karrige të 
shtrira etj.) si dhe vendosjen e automjeteve, nese nuk eshte 
siguruar parking i vecante. 

4 Kampim eshte qendrimi i personave në tenda, 
kampshtepiza, shtepi kampimi dhe pajisje tjera perkatese 
për vendosje në vend të hapur në autokamp. 

 
Pjesa e dyte 
 
KUSHTET DHE METODA PËR THEMELIMIN  

E AUTOKAMPEVE 
 

1. Kushtet hapesinore për themelimin e autokampit 
 

Neni 5 
(1) Autokampi themelohet në rajon për të cilin eshte 

miratuar dokumentacion i planit urbanistik për autokamp 
ose dokumentacion tjeter perkates i planit urbanistik në 
perputhje me Ligjin për planifikim hapesinor dhe urbani-
stik. 

(2) Autokampi mund të themelohen nese toka eshte në 
pronesi të plote të Republikes së Maqedonise, ose nese to-
ka eshte në pronesi të personit fizik ose juridik. 

(3) Toka ndertimore në pronesi të Republikes së Maqe-
donise e dedikuar për autokamp tjetersohet në perputhje 
me dispozitat e ketij ligji. 

 
2. Themelimi i autokampit në toke në pronesi t 

ë Republikes së Maqedonise 
 

Neni 6 
(1) Agjencia për Promovimin dhe Mbeshtetjen e Turiz-

mit (në tekstin e metejme: Agjencia) para fillimit të proce-
durave për miratimin e dokumentacionit të planit urbanistik 
që do të parashikoje autokampe në toke në pronesi të Re-
publikes së Maqedonise, paraqet njoftim te njesia e vetad-
ministrimit lokal në rajonin e së ciles parashihet formimi i 
autokampit. 

(2) Njesia e vetadministrimit lokal në afat prej dhjete 
ditesh pas marrjes së njoftimit nga paragrafi (1) i ketij neni, 
dorezon mendim në Agjenci. 

(3) Pas kalimit të afatit nga paragrafi (2) i ketij neni, 
Agjencia paraqet kerkese me shkrim në Qeveri të Republi-
kes së Maqedonise për marrje të pelqimit për themelimin e 
autokampit. 

(4) Kerkesa nga paragrafi (3) i ketij neni duhet të perm-
baje të dhena për: 

- shtrirjen e autokampit me liste të indikacioneve për 
ngastrat kadastrale të perfshira, 

- infrastrukturen ekzistuese që duhet të ndertohet për 
nevojat e autokampit (rrugore, komunale, energjetike dhe 
llojit tjeter të infrastruktures), 

- mjetet e nevojshme financiare për formimin e auto-
kampit dhe 

- mendimin e njesise së vetadministrimit lokal, nese 
eshte paraqitur në Agjenci në afatin nga paragrafi (2) i ketij 
neni. 

(5) Pas marrjes së kerkeses nga paragrafi (3) i ketij ne-
ni, Qeveria e Republikes së Maqedonise merr vendim për 
dhenien e pelqimit për themelim të autokampit me të cilin 
e percakton edhe kategorine minimale të autokampit ose e 
refuzon kerkesen. 

 
3. Themelimi i autokampit në toke në pronesi private 

 
Neni 7 

(1) Personat fizike dhe juridike që jane pronare të tokes 
ndertimore apo qiramarres të tokes në pronesi të personit 
tjeter juridik ose fizik, që sipas dokumentacionit të planit 
nga neni 5 paragrafi (1) të ketij ligji eshte dedikuar për au-
tokamp, paraqesin kerkese për marrje pelqimi për formi-
min e autokampit në Agjenci, të ciles ia bashkengjisin ek-
straktin nga dokumentacioni i planit urbanistik me të cilin 
parashihet autokampi, elaborati gjeodezik për të dhenat nu-
merike për token ndertimore dhe aktzoterimi me të drejten 
e percaktuar të prones ose të drejten për qira të tokes për 
ndertim. 

(2) Pas marrjes së kerkeses nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni, Agjencia me dokumentacionin e plote e njofton njesine 
e vetadministrimit lokal në rajonin e së ciles parashihet for-
mimi i autokampit.  

(3) Njesia e vetadministrimit lokal në afat prej dhjete 
ditesh pas marrjes së njoftimit nga paragrafi (2) i ketij neni, 
dorezon mendim në Agjenci.  

(4) Pas skadimit të afatit nga paragrafi (3) i ketij neni, 
Agjencia paraqet kerkese me shkrim në Qeverine e Repub-
likes së Maqedonise për marrje pelqimi për themelimin e 
autokampit, të ciles ia bashkengjit dokumentacionin nga 
paragrafi (1) i ketij neni, si dhe mendimin e njesise së ve-
tadministrimit lokal, nese i dorezohet Agjencise në afatin 
nga paragrafi (3) i ketij neni. 

(5) Pas marrjes së kerkeses nga paragrafi (4) i ketij ne-
ni, Qeveria e Republikes së Maqedonise merr vendim për 
dhenie pelqimi për themelim të autokampit ose e refuzon 
kerkesen. 
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4. Organi kompetent për autokamp 
 

Neni 8 
Punet lidhur me formimin, zhvillimin dhe monitorimin 

e autokampeve të parapara në toke në pronesi të Republi-
kes së Maqedonise, i kryen Agjencia në pajtim me kete ligj 
dhe ligj tjeter.  

5. Autokampi i perkohshem 
 

Neni 9 
(1) Me perjashtim nga neni 5 i ketij ligji, autokampi 

mund të formohet edhe në toke që perkohesisht eshte ca-
ktuar për kampim me akt të miratuar nga Keshilli e komu-
nes në rajonin e së ciles ndodhet toka, perkatesisht nga 
Keshilli i Qytetit të Shkupit nese toka gjendet në rajonin e 
qytetit të Shkupit. 

(2) Në aktin me të cilin caktohet toka për kampim të 
perkohshem, caktohet organizatori i kampimit, koha për të 
cilen toka mund të shfrytezohet për kampim dhe kushtet 
minimale teknike që duhet të permbushen. 

 
Pjesa e trete 

PROCEDURA PËR TJETERSIM TË TOKES  
NDERTIMORE 

 
1. Organi kompetent dhe menyra e zbatimit  

të procedures 
 

Neni 10 
 (1) Toka e dedikuar për autokamp, që eshte në pronesi 

të Republikes së Maqedonise tjetersohet me ankand publik 
nga Agjencia. 

(2) Procedura e tjetersimit të tokes ndertimore në pro-
nesi të Republikes së Maqedonise me ankand publik, zba-
tohet në perputhje me dispozitat e ketij ligji, me ankand 
publik elektronik (në tekstin e metejme: ankand publik), 
dhe të njejten e zbaton Komisioni për Zbatimin e Procedu-
rave të Ankandit Publik (në tekstin e metejme: Komisioni) 
i perbere nga shtate anetare i formuar nga Drejtori i Agjen-
cise si vijon, nga një perfaqesuesi i Agjencise për Promovi-
min dhe Mbeshtetjen e Turizmit, Ministria e Transportit 
dhe Lidhjeve, Ministria e Financave - Drejtoria për Pune 
Pronesore Juridike,  Ministria e Ekonomise dhe Agjencia e 
Kadastres së Patundshmerive, dy perfaqesues nga njesia e 
vetadministrimit lokal në rajonin e së ciles formohet auto-
kampi, e gjate formimit të komisionit respektohet parimi i 
perfaqesimit të drejte dhe adekuat i pjesetareve të bashkesi-
ve nga njesia e vetadministrimit lokal në rajonin e së ciles 
formohet autokampi. 

(3) Procedura e tjetersimit fillon pas shpalljes së publi-
kuar paraprakisht, në: 

- dy gazeta ditore që botohen në gjuhen maqedonase, e 
dalin së paku tre muaj para dates së publikimit të shpalljes 
dhe 

- një gazete të perditshme që botohet në gjuhen që e 
flasin së paku 20% të qytetareve që flasin gjuhen zyrtare të 
ndryshme nga gjuha maqedonase në komuna, në komuna 
në qytetin e Shkupit dhe në qytetin e Shkupit në rajonin e 
së ciles gjendet toka ndertimore lende e shpalljes, e del së 
paku tre muaj para dates së publikimit të shpalljes. 

(4) Shpallja nga paragrafi (3) i ketij neni mund të jepet 
edhe në gazete të huaj të shtypur. 

(5) Shpalljen nga paragrafi (3) i ketij neni, e pergatit 
Komisioni dhe të njejten e paraqet për mendim te njesia e 
vetadministrimit lokal në rajonin e së ciles gjendet toka 
ndertimore lende e tjetersimit, e cila jep mendim në afat 
prej dhjete ditesh nga marrja e njoftimit. 

(6) Komisioni e paraqet për publikim shpalljen me pel-
qim paraprak të Qeverise së Republikes së Maqedonise. 

(7) Standardet dhe kushtet minimale teknike në aspe-
ktin e pajisjes (harduerit) dhe funksionalitetin e softuerit 
për ankand publik elektronik i percakton Qeveria e Repub-
likes së Maqedonise me propozim të Agjencise. 

2. E drejta e pjesemarrjes 
 

Neni 11 
Për tjetersimin e tokes ndertimore në pronesi të Repub-

likes së Maqedonise, që eshte lende e shpalljes, mund të 
paraqiten për pjesemarrje të gjithe personat e interesuar 
vendas dhe të huaj fizike dhe juridike që mund të fitojne 
pronesine e tokes ndertimore në territorin e Republikes së 
Maqedonise, në pajtim me ligjin, që i plotesojne kushtet e 
dhena në shpallje. 

 
3. Permbajtja e shpalljes publike 

 
Neni 12 

(1) Shpallja për tjetersimin e tokes ndertimore në pro-
nesi të Republikes së Maqedonise detyrimisht i permban të 
dhenat për: 

- token ndertimore lende e tjetersimit (dedikimin, siper-
faqen e parceles ndertimore, parcelat kadastrale të perfshira 
në parcelen ndertimore, e nese dokumentacioni i planit ur-
banistik i parashikon ndertimin e objekteve edhe siperfaqet 
e ndertimit, siperfaqen bruto të ndertuar, koeficientin e 
shfrytezimit, perqindjen e ndertimit, katet, dhe/ose lartesine 
etj) 

- cmimin fillestar për meter katror të tokes ndertimore, 
që eshte lende e tjetersimit, 

- afatin e parashtrimit dhe menyren e dorezimit të flete-
paraqitjeve për pjesemarrje në ankandin publik, 

- kohen e fillimit dhe kohezgjatjen e ankandit publik, 
- kushtet për pjesemarrje në ankandin publik të perso-

nave të huaj fizike dhe juridike, 
- depoziten për pjesemarrje në ankand publik që eshte 

prej 10% deri 30% të cmimit të pergjithshem fillestar për 
tjetersim, si dhe llogarine ku paguhet depozita, 

- obligimin e ofertuesit më të volitshem për t'i paguar 
mjetet në afat prej 15 ditesh nga marrja e njoftimit me 
shkrim për zgjedhje, perndryshe nuk do të filloje lidhja e 
marreveshjes, e mjetet e depozituara ofertuesit më të volits-
hem nuk do t'i kthehen dhe i njejti nuk do të mund të marre 
pjese në çdo ankand të ardhshem për parcelen ndertimore 
në fjale, 

- perqindjen minimale që duhet të ndertohet nga tere si-
perfaqja e zhvilluar për ndertim, nese me dokumentacionin 
e planit urbanistik parashihet ndertimi i objekteve, 

- afatin në të cilin bleresi eshte i detyruar të siguroje 
zgjidhje për kategorizimin e autokampit në perputhje me 
vendimin nga neni 6 paragrafi (5) të ketij ligji dhe të filloje 
të punoje, 

- afatin e marrjes së lejes për ndertim, si dhe afatin për 
ndertimin e objekteve nese me dokumentacionin e planit 
urbanistik parashihet ndertimi i objekteve, 

- menyren dhe proceduren e zbatimit të ankandit (men-
yren e legjitimimit të pjesemarresve në ankand publik, nu-
mrin e nevojshem të pjesemarresve, hapin minimal të rrit-
jes së vleres për meter katror të tokes ndertimore, percakti-
min e fillimit dhe fundit të ankandit publik, afatin për page-
sen e ofertes më të volitshme, afatin për kthimin e depozi-
tes së paguar, obligimet për pagesen e tatimit mbi qarkul-
lim, obligimin për shpenzime të solemnizimit të kontrates 
dhe të drejten e ankeses), 

- faqen e internetit në të cilen kryhet ankandi publik 
dhe  

- obligime tjera që duhet permbushur ofertuesi më i vo-
litshem, që do të percaktohen me marreveshje për tjeter-
sim. 

(2) Afati për dorezimin e fleteparaqitjeve për pjesema-
rrje nuk mund të jete më i shkurter se 20 dite kalendarike 
as më i gjate se 60 dite duke llogaritur nga dita e publikimit 
të shpalljes për paraqitjen e fleteparaqitjeve. 

(3) Cmimi fillestar eshte një euro me kundervlere në 
denare për meter katror të tokes ndertimore që eshte lende 
e tjetersimit. 
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(4) Lartesia e hapit minimal të rritjes së vleres për me-
ter katror të tokes ndertimore eshte 10% e cmimit fillestar 
minimal për meter katror për tjetersimin e tokes ndertimo-
re. 

(5) Komisioni detyrohet ta pergatise shpalljen sipas pa-
ragrafit (1) të ketij neni. 

 
Neni 13 

Kushtet e vecanta plotesueset që mund të perfshihen në 
shpallje jane: 

- lartesia e qarkullimit vjetor të kapitalit të personit juri-
dik që do të paraqitet për pjesemarrje në ankand publik, 

- numri i autokampeve të ndertuara perkatesisht numri i 
autokampeve që menaxhohen nga personi juridik që do të 
paraqitet për pjesemarrje në ankand publik,  

- numri i personave të punesuar te personi juridik që do 
të marre pjese në ankand publik, 

- numri i personave që do të punesohen në autokamp, 
- studimi i fizibilitetit apo plani afarist, 
- personi juridik të kuotoje në një nga bursat e njohura 

boterore,   
- personi juridik të posedoje licence, perkatese perkate-

sisht franshize në fushen e veprimtarise turistike, 
- garancia bankare për seriozitetin e ofertes dhe/ose ga-

rancia bankare për ndertimin e objekteve në autokamp që 
parashihen me dokumentacionin e planit urbanistik në per-
puthje me dedikimin në dokumentacionin e planit urbani-
stik dhe 

- kushtet urbanistike arkitektonike për ndertimin e obje-
kteve në autokamp nese me dokumentacionin e planit urba-
nistik parashihet ndertimi i objekteve.  

4. Permiresimi i shpalljes publike 
 

Neni 14 
(1) Komisioni me pelqim paraprak të Qeverise së Re-

publikes së Maqedonise mund të kryeje permiresim të 
shpalljes jo më vone se 15 dite para skadimit të dites së 
fundit për dorezimin e fleteparaqitjes për pjesemarrje në 
ankandin publik të theksuar në shpallje dhe i njejti publiko-
het në gazeta të shtypit ku eshte botuar edhe shpallja. Nese 
deri në momentin e permiresimit jane paraqitur persona për 
pjesemarrje në ankand publik, Komisioni eshte i detyruar 
t'i njoftoje për permiresimin. 

(2) Para marrjes së pelqimit të Qeverise së Republikes 
së Maqedonise, Komisioni permiresimin e shpalljes e para-
qet për mendim te njesia e vetadministrimit lokal në rajo-
nin e së ciles gjendet toka ndertimore lende e tjetersimit, e 
cila jep mendim në afat prej pese ditesh nga marrja e njofti-
mit. 

 
5. Paraqitja për pjesemarrje 

 
Neni 15 

Pjesemarrjen në ankand publik personat e interesuar juri-
dike dhe fizike e vertetojne me parashtrim të fleteparaqitjes 
me shkrim për pjesemarrje në ankand publik në të cilen she-
nohen të dhenat për token ndertimore për të cilen parashtro-
het fleteparaqitja, për parashtruesit e fleteparaqitjes, si dhe 
për llogarine rrjedhese apo të transaksionit në të cilen do të 
kthehet depozita për pjesemarrje në ankand publik. 

 
6. Raporti për proceduren e zbatuar 

 
Neni 16 

(1) Për çdo procedure të zbatuar për ankand publik, 
Komisioni detyrohet të pergatise raport dhe të njejtin të 
nenshkruar nga kryetari dhe anetaret e Komisionit e dore-
zon te drejtori i Agjencise. 

(2) Në baze të raportit nga paragrafi (1) i ketij neni, 
drejtori i Agjencise hyn në marreveshje për tjetersimin e 
tokes ndertimore me ofertuesin më të volitshem në ankand 
publik. 

(3) Nga publikimi i shpalljes deri në momentin e filli-
mit të ankandit publik, Komisioni me konkluzion mund ta 
nderprese proceduren për ankand publik, nese ndodhin 
rrethana të paparashikuara që do ta pamundesonin udhe-
heqjen e procedures për tjetersimin e tokes ndertimore në 
pronesi të Republikes së Maqedonise me ankand publik. 

(4) Konkluzioni nga paragrafi (3) i ketij neni eshte baze 
për anulimin e shpalljes, për kete drejtori i Agjencise me 
propozim të Komisionit miraton aktvendim. Nese shpallja 
anulohet para kalimit të afatit perfundimtar për dorezimin e 
kerkesave për pjesemarrje, Komisioni publikon njoftim për 
anulimin e shpalljes në mediumet e njejta të shtypit në të 
cilat eshte publikuar shpallja. 

 
7. Permbajtja e fleteparaqitjes për pjesemarrje 

 
Neni 17 

(1) Fleteparaqitja për pjesemarrje në ankand publik du-
het t'i permbaje të gjitha të dhenat dhe deshmite e percaktu-
ara në shpallje në menyre dhe forme siç parashihet në 
shpallje. 

(2) Komisioni pas marrjes së fleteparaqitjeve nga pa-
rashtruesit e fleteparaqitjeve për pjesemarrje, konstaton ne-
se fleteparaqitjet jane dorezuar në afatin e caktuar dhe të 
njejtat jane kompletuar, në perputhje me kushtet e shpall-
jes. 

(3) Komisioni i informon parashtruesit e fleteparaqitje-
ve për kompletimin e të njejtave në menyre elektronike, në 
afat prej tri ditesh nga dita e paraqitjes së ofertave, me 
ç'rast  parashtruesve të fleteparaqitjeve që kane parashtruar 
dokumentacion të kompletuar u dorezon emer dhe shifer 
shfrytezimi për pjesemarrje në ankand publik, e parashtrue-
sve të fleteparaqitjeve që nuk kane parashtruar dokumenta-
cion të kompletuar u dorezon njoftim me arsyetim se të 
njejtit nuk do të marrin pjese në ankand publik. 

(4) Parashtruesit e fleteparaqitjeve që kane dorezuar 
fleteparaqitje të kompletuara për pjesemarrje në ankand 
publik sipas shpalljes, në diten e zbatimit të ankandit pub-
lik, regjistrohen në faqen e internetit të cekur në shpallje 
me emer dhe shifer shfrytezimi për pjesemarrje në ankand 
publik, pas kesaj kane të drejte të marrin pjese në ankand 
publik.  

8. Pjesemarresit në ankand publik 
 

Neni 18 
(1) Pjesemarres në ankand publik jane parashtruesit e 

fleteparaqitjeve që kane parashtruar dokumentacion të 
kompletuar dhe jane regjistruar në faqen e internetit të ce-
kur në shpallje  

(2) Ankandi publik do të mbahet nese në shpallje eshte 
paraqitur edhe vetem një pjesemarres që i ploteson kushtet 
e dhena në shpallje dhe e ofron cmim më të larte se cmimi 
fillestar. 

 
9. Kthimi i depozites 

 
Neni 19 

(1) Depozita për pjesemarrje në ankand publik i kthehet 
në teresi parashtruesit të fleteparaqitjes për pjesemarrje në 
ankand publik që nuk eshte zgjedhur si ofertuesi më i vo-
litshem, në afat prej 15 ditesh nga dita e mbajtjes së ankan-
dit publik. 

(2) Depozita për pjesemarrje në ankand publik ofertue-
sit më të volitshem i kthehet e zvogeluar në perqindje prej 
10%, të percaktuar për shpenzime të procedures, në afat 
prej 15 ditesh nga dita e pageses së shumes së pergjithshme 
të arritur në ankand publik për tjetersimin e tokes nderti-
more. 
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10. Shpenzime të vecanta të procedures 
 

Neni 20 
Shpenzime të vecanta të procedures për tjetersimin e 

tokes ndertimore në pronesi të Republikes së Maqedonise 
jane për aktivitete si vijojne: 

- për marrje të deshmive për parcelen ndertimore lende 
e ankandit publik, 

- për shpallje në mediume dhe gazeta publike, 
- për inspektim aty për aty dhe percaktimin e gjendjes 

faktike dhe 
- vendosje në zoterim të tokes ndertimore.  

11. Procedura e ankandit publik 
 

Neni 21 
(1) Ankandi publik fillon me shpalljen e cmimit fille-

star të tokes që eshte lende e shpalljes për një meter katror, 
e zbatohet me ankand nga pjesemarresit në ankand. 

(2) Për procedure të kryer me sukses të ankandit pub-
lik, nevojitet që të kete së paku një oferte graduale mbi 
cmimin fillestar për meter katror. 

(3) Ankandi publik nuk mund të zgjase më pak se 15 
minuta. Ankandi publik konsiderohet i kryer në momentin 
e kalimit të afatit të percaktuar në shpallje, me ç'rast nese 
pas mbarimit të dy minutave të fundit nga koha e caktuar 
për kohezgjatjen e ankandit publik nga pjesemarresit eshte 
dhene oferte, afati për perfundimin e ankandit publik vazh-
dohet edhe për dy minuta, e do të perfundoje kur në periud-
hen e dy minutave të ardhshem nuk ka oferte të re. 

(4) Ankandi publik vazhdon në kohe të pakufizuar deri-
sa në interval kohor prej dy minutash ka oferte të re. 

 
Neni 22 

(1) Ofertues më i volitshem konsiderohet pjesemarresi 
në ankand publik që ka ofruar cmim të fundit për meter ka-
tror, që eshte cmimi më i larte për tjetersimin e tokes nder-
timore.  

(2) Komisioni pas mbarimit të ankandit publik perpilon 
procesverbal për ankand publik të kryer dhe në menyre ele-
ktronike e paraqet te të gjithe pjesemarresit e ankandit pub-
lik. 

(3) Ofertuesi më i volitshem në afat prej 15 ditesh nga 
dita e perfundimit të procedures së ankandit publik detyro-
het që t'i paguaje mjetet nga paragrafi (1) i ketij neni. 

\(4) Nese ofertuesi më i volitshem në afatin nga para-
grafi (3) i ketij neni, nuk i paguan mjetet nga paragrafit (1) 
i ketij neni, depozita nuk i kthehet dhe nuk do të arrihet 
lidhja e marreveshjes. 

 
Neni 23 

(1) Për rrjedhen e ankandit publik pjesemarresit kane të 
drejte kundershtimi në afat prej tri ditesh nga dita e mbajt-
jes së ankandit publik. Kundershtimi duhet të dorezohet me 
shkrim te Komisioni, i cili për të njejtin paraqet propozim 
te drejtori i Agjencise, i cili në baze të propozimit merr ak-
tvendim në afat prej pese diteve të punes. 

(2) Kunder aktvendimit të permendur në paragrafin (1) 
të ketij neni, me të cilin vendoset për kundershtimin e pa-
rashtruar nga paragrafi (1) i ketij neni, pala ka të drejte të 
paraqese padi në afat prej 30 ditesh nga dita e marrjes së 
aktvendimit te Gjykata Administrative. 

(3) Procedura për ankandin publik perfundon pas mba-
rimit të afatit nga paragrafi (1) i ketij neni, nese nuk eshte 
paraqitur kundershtim. 

(4) Procedura për ankand publik perfundon pas aktven-
dimit të marre nga paragrafi (1) i ketij neni. 

12. Marreveshja për tjetersim të tokes ndertimore 
 

Neni 24 
(1) Pas perfundimit të procedures për ankand publik, 

me ofertuesin më të volitshem, në afat prej pese ditesh pu-
ne pas pageses së cmimit për tjetersimin e tokes, drejtori i 
Agjencise me pelqim paraprak të Qeverise së Republikes 
së Maqedonise, lidh marreveshje për tjetersimin e tokes 
ndertimore. 

(2) Marreveshja për tjetersimin e tokes ndertimore në 
pronesi të Republikes së Maqedonise, lidhet me shkrim. 

(3) Në marreveshjen nga paragrafi (1) i ketij neni, zba-
tohen dispozitat e Ligjit për marredhenie obliguese. 

 
Neni 25 

(1) Marreveshja nga neni 24 i ketij ligji, vecanerisht i 
permban: 

1) palet e marreveshjes; 
2) lenden e marreveshjes: 
- menyren e tjetersimit, 
- të dhenat konkrete për token në fjale dhe 
- bazen e tjetersimit të tokes ndertimore; 
3) lartesine e cmimit të shitjes, si dhe afatin e pageses; 
4) obligimin e bleresit për pagesen e tatimit mbi qarkul-

lim dhe shpenzimet e noterit; 
5) obligimin e bleresit për të siguruar zgjidhje për kate-

gorizimin e autokampit në perputhje me vendimin nga neni 
6 paragrafi (5) të ketij ligji dhe të filloje punen në afatin e 
percaktuar në shpallje publike; 

6) afatin për marrjen e lejes për ndertim dhe afatin për 
ndertimin e objektit në pajtim me nenin 26 paragrafi (2) të 
ketij ligji, nese me dokumentacionin e planit urbanistik pa-
rashihet ndertimi i objekteve dhe 

7) denimin kontraktues për mosrespektim të afateve 
nga paragrafi (1) pikat 5) dhe 6) të ketij neni, në lartesi prej 
1,5% të cmimit të pergjithshem të arritur të ankandit publik 
të tokes në fjale për çdo muaj të kaluar në vitin e pare nga 
kalimi i afatit, perkatesisht 3% të cmimit të pergjithshem të 
arritur të ankandit publik të tokes në fjale për çdo muaj të 
kaluar në vitin e dyte nga kalimi i afatit, perkatesisht 4,5% 
të cmimit të pergjithshem të arritur të ankandit publik të to-
kes në fjale për çdo muaj të kaluar në vitin e trete dhe çdo 
vit të ardhshem nga kalimi i afatit. 

(2) Mjetet nga arketimi i denimit kontraktues nga para-
grafit (1) pika 7 të ketij neni, jane të hyra të Agjencise. 

(3) Marreveshja që nuk i permban elementet e perca-
ktuara në paragrafin (1) të ketij neni eshte e pavlefshme. 

 
Neni 26 

(1) Pas lidhjes së marreveshjes nga neni 24 i ketij ligji, 
shfrytezuesi i autokampit brenda 30 ditesh të njejten e pa-
raqet te noteri për kryerjen e solemnizimit. 

(2) Shfrytezuesi i autokampit detyrohet të siguroje 
zgjidhje për kategorizimin e autokampit në perputhje me 
vendimin nga neni 6 paragrafi (5) të ketij ligji dhe ta filloje 
punen në afatin e percaktuar në shpallje publike, e nese me 
dokumentacionin e planit urbanistik parashihet ndertimi 
edhe i objekteve detyrohet të marre leje ndertimi për obje-
kte të parashikuara nga organi kompetent në afat prej 12 
muajsh nga solemnizimi i kryer i marreveshjes për t'i nder-
tuar të njejtat në afatet e percaktuara me Ligjin për ndertim, 
në të kunderten do të paguaje denim kontraktues, në per-
puthje me nenin 25 paragrafi (1) pika 7 të ketij ligji. 

(3) Mospermbushja e obligimit nga paragrafi (1) i ketij 
neni me faj të bleresit, paraqet baze për prishjen e njeansh-
me të marreveshjes me ç'rast 20% e shumes së pergjithsh-
me të tjetersimit, nuk i kthehet bleresit. 

 
Neni 27 

(1) Në marreveshje për tjetersimin e tokes ndertimore 
në pronesi të Republikes së Maqedonise mund të kryhen 
ndryshime dhe plotesime me lidhje aneksi të marreveshjes. 
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(2) Ndryshimet dhe plotesimet e marreveshjes nga pa-
ragrafi (1) i ketij neni mund të behen për shkaqe si vijojne: 

- nese ndodhin ndryshime të lendes së marreveshjes, si 
rezultat i ndryshimit të dokumentacionit të planit urbani-
stik, por jo për shkak të ndryshimit të dedikimit dhe siper-
faqes së parceles ndertimore, për të cilen eshte tjetersuar 
toka ndertimore, 

- për heqjen e rrethanave të reja të krijuara (ndryshimi i 
numrit të parceles kadastrale ose ndryshimin e komunes 
kadastrale të tokes) në periudhen nga dita e lidhjes së mar-
reveshjes deri në diten e regjistrimit të marreveshjes në li-
brin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive, 

- ndryshimi statusor i shfrytezuesit të autokampit, 
- për menjanimin e gabimeve në të dhenat e pershkrimit 

të tokes që eshte tjetersuar dhe 
- shkaqe perkatesisht rrethana tjera të paparashikuara. 
(3) Aneks i marreveshjes nga paragrafi (1) i ketij neni 

mund të lidhet me pelqim paraprak nga Qeveria e Republi-
kes së Maqedonise. 

 
13. Mjete nga tjetersimi i tokes ndertimore 

 
Neni 28 

Mjetet nga tjetersimi i tokes ndertimore në pronesi të 
Republikes së Maqedonise jane të hyra të Agjencise dhe 
ato mund të perdoren vetem me dedikim për kryerje të pu-
neve për të cilat Agjencia eshte kompetente sipas ketij ligji. 

 
14. Rregullimi i tokes ndertimore 

 
Neni 29 

Rregullimi i tokes ndertimore deri në autokamp (nderti-
mi i infrastruktures rrugore dhe objekteve të infrastruktures 
komunale,  vendosja e ujesjellesit, kanalizimit fekal dhe at-
mosferik dhe instalimit tjeter) kryhet nga njesite e vetadmi-
nistrimit lokal dhe/ose Qeveria e Republikes së Maqedoni-
se, e në kuader të autokampit nga shfrytezuesi i autokam-
pit. 

 
15. Permbajtja e dokumentacionit të planit urbanistik 

 
Neni 30 

(1) Me dokumentacionin e planit urbanistik me të cilin 
parashihet autokampi mund të parashihet edhe ndertimi i 
objekteve në funksion të autokampit si ndertesa të dedikua-
ra A4, B1, B2, B3, B5, B6 dhe D3 sipas Rregullores për 
standarde dhe normativa për planifikimin urbanistik. 

(2) Me dokumentacionin e planit urbanistik për auto-
kamp perkatesisht dokumentacion tjeter të planit urbanistik 
me të cilin parashihet autokampi, hapesira e kampimit du-
het të jete së paku 70% e perfshirjes së planit. 

 
16. Leje ndertimi 

 
Neni 31 

Procedura për leshimin e lejes për ndertimin e ndertesa-
ve në autokamp për të cilat në pajtim me Ligjin për ndertim 
parashihet leje ndertimi, zbatohet në perputhje me Ligjin 
për ndertim, e të njejten e zbaton organi kompetent në paj-
tim me Ligjin për ndertim. 

 
Neni 32 

Objektet që do të ndertohen në funksion të autokampit 
e në të cilat  do të kryhet veprimtari hoteliere, duhet t'i plo-
tesojne kushtet për kryerjen e veprimtarise në perputhje me 
rregullat nga fusha e hotelierise. 

Pjesa e katert 
 

KATEGORIZIMI I AUTOKAMPEVE 
 

1. Plani për rregullimin e hapesires për kampim 
 

Neni 33 
(1) Shfrytezuesi i autokampit para dorezimit të kerke-

ses për kategorizimin e autokampit eshte i detyruar që t'ia 
paraqese Agjencise, planin për rregullimin e hapesires për 
kampim të parapare me dokumentacionin e planit urbani-
stik, që duhet të pergatitet në perputhje me kushtet e kate-
gorizimit të autokampit nga nenit 34 paragrafi (5) të ketij 
ligji, që kane të bejne me hapesiren për kampim, varesisht 
nga kategoria e autokampit. 

(2) Planin për rregullimin e hapesires për kampim me 
propozim të Agjencise, e miraton organi i administrates 
shteterore kompetent për punet e rregullimit hapesinor. 

(3) Formen dhe permbajtjen e planit për rregullimin e 
hapesires për kampim i percakton ministri që udheheq me 
organin kompetent për punet e rregullimit hapesinor. 

 
2. Kushtet e kategorizimit 

 
Neni 34 

(1) Autokampi para fillimit të kryerjes së veprimtarise 
detyrimisht kategorizohet në perputhje me kushtet e kate-
gorizimit, e varesisht nga rregullimi, pajisja dhe cilesia e 
sherbimeve. 

(2) Kategorite shenohen me numer të yjeve, me ç'rast 
radhitja në kategori dhe shenimi i kategorive kryhet si vi-
jon: 

- autokampe të kategorise së pare me kater yje, 
- autokampe të kategorise së dyte me tre yje,  
- autokampe të kategorise së trete me dy yje dhe 
- autokampe të kategorise së katert me një yll. 
(3) Autokampi detyrimisht duhet ta permbushe katego-

rine minimale të percaktuar me vendimin nga neni 6 para-
grafi (5) të ketij ligji, nese toka ndertimore në pronesi të 
Republikes së Maqedonise e dedikuar për autokamp eshte 
tjetersuar në perputhje me dispozitat e ketij ligji. 

(4) Autokampi i parapare në toke ndertimore që nuk 
eshte tjetersuar, në perputhje me dispozitat e ketij ligji ose 
që eshte në pronesi të personave fizike ose juridike, duhet 
ta permbushe kategorine e shenuar në kerkese për kategori-
zim të dorezuar në pajtim me nenin 36 të ketij ligji. 

(5) Kushtet më të aferta për kategorizim nga paragrafi 
(1) i ketij neni i  percakton ministri që udheheq me organin 
e administrates shteterore kompetent për punet nga sfera e 
turizmit dhe hotelerise, pas mendimit të marre paraprakisht 
nga Agjencia. 

                                                              
Neni 35 

Krahas kushteve nga neni 34 paragrafi (5) të ketij ligji, 
autokampi duhet t'i permbushe dhe kushtet sanitare shende-
tesore, kushtet për mbrojtje në pune, kushtet për mbrojtje 
dhe perparim të mjedisit jetesor, kushtet për mbrojtje nga 
zjarri dhe kushtet për mbrojtje nga zhurma të percaktuara 
me ligj. 

 
3. Procedura e kategorizimit 

 
Neni 36 

(1) Para fillimit të kryerjes së veprimtarise, paraqitet 
kerkese për kategorizimin e autokampit në Agjenci. 

(2) Me kerkese për kategorizimin e autokampit  të para-
pare në toke ndertimore në pronesi të Republikes së Maqe-
donise të tjetersuar në perputhje me dispozitat e ketij ligji 
dorezohen: 

1) ekstrakti nga Regjistri Qendror i Republikes së Ma-
qedonise; 

2) emri dhe selia e autokampit; 
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3) sherbimet që do të jene lende e punes së autokampit; 
4) kopje e fleteparaqitjes për plotesimin e kushteve për 

pune të autokampit dhe fillimin e punes, e dorezuar në Ins-
pektoratin Shteteror të Tregut në perputhje me nenin 41 të 
ketij ligji; 

5) të dhena dhe deshmi për udheheqesit dhe punonjesit 
tjere (deshmia/diploma/certifikata e arsimit perkates dhe 
certifikata/deshmia për njohje të gjuhes së huaj); 

6) plani i miratuar për e rregullimin e hapesires për 
kampim, sipas nenit 33 të ketij ligji; 

7) marreveshja për tjetersimin e tokes në pronesi të Re-
publikes së Maqedonise, nese toka ndertimore e dedikuar 
për autokamp eshte tjetersuar në perputhje me dispozitat e 
ketij ligji. 

(3) Me kerkese për kategorizimin e autokampit të para-
pare në toke ndertimore që nuk eshte tjetersuar perputhje 
me dispozitat e ketij ligji perkatesisht që eshte në pronesi të 
personave fizike ose juridike dhe për të cilen eshte marre 
vendim për dhenien e pelqimit nga Qeveria e Republikes së 
Maqedonise, në pajtim me nenin 7 paragrafi (5) të ketij lig-
ji, duhet të dorezohen: 

1) ekstrakt nga Regjistri Qendror i Republikes së Ma-
qedonise; 

2) emri dhe selia e autokampit; 
3) sherbimet që do të jene lende e punes së autokampit; 
4) kopje e fleteparaqitjes për plotesimin e kushteve për 

pune të autokampit dhe fillimin e punes, e dorezuar në Ins-
pektoratin Shteteror të Tregut të në perputhje me nenin 41 
të ketij ligji; 

5) të dhena dhe deshmi për udheheqesit dhe punonjesit 
tjere (deshmi/diplome/certifikate të arsimit perkates dhe 
certifikate/deshmi për njohje të gjuhes së huaj); 

6) plani i miratuar për e rregullimin e hapesires për 
kampim, sipas nenit 33 të ketij ligji; 

7) vendimi për merrje pelqimi i miratuar në perputhje 
me nenin 7 paragrafi (5) të ketij ligji; 

8) propozim-kategoria e autokampit dhe 
9) ekstrakti nga dokumentacioni i planit urbanistik të 

parapare për autokamp, elaborati gjeodezik me të dhena 
numerike për token ndertimore dhe aktzoterimi me të drej-
ten e percaktuar të prones ose të drejten e qirase së tokes 
ndertimore. 

(4) Kerkesa nga paragrafet (2) dhe (3) të ketij neni, do 
të dorezohet në dy ekemplare identike me një shtojce të 
deshmive. 

(5) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafet 
(2) dhe (3) të ketij neni, i percakton ministri i cili udheheq 
me organin e administrates shteterore kompetent për punet 
e rregullimit hapesinor.  

4. Aktvendimi për kategorizim  
Neni 37 

(1) Kategorizimin e autokampit e kryen Komisioni për 
Kategorizim të Autokampeve i formuar nga drejtori i Ag-
jencise, i perbere nga gjashte anetare si vijon, nga një per-
faqesues nga Agjencia, Ministria e Transportit dhe Lidhje-
ve, Ministria e Ekonomise, Ministria e Shendetesise, Mini-
stria e Punes dhe Politikes Sociale dhe nga njesia e vetad-
ministrimit lokal ku eshte formuar autokampi, e gjate for-
mimit të Komisionit respektohet parimi i perfaqesimit të 
drejte dhe adekuat të bashkesive të njesise së vetadministri-
mit lokal ku formohet autokampi. 

(2) Për kategorizimin e kryer Komisioni nga paragrafi 
(1) i ketij neni merr aktvendim në afat prej 30 ditesh nga 
dita e paraqitjes së kerkeses për kategorizim. 

(3) Kunder aktvendimit të permendur nga paragrafi (2) 
i ketij neni mund të paraqitet ankese në Komisionin Shtete-
ror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe 
Procedure të Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte. 

(4) Autokampi nuk mund ta filloje punen para se ta 
marre aktvendimin nga paragrafi (2) i ketij neni, në të cilin 
eshte percaktuar kategoria nga Komisioni nga paragrafi (1) 
i ketij neni. 

Neni 38 
(1) Nese Komisioni për Kategorizim të Autokampit 

nuk merr aktvendim për kategorizim, perkatesisht nuk merr 
aktvendim për refuzimin e kerkeses për kategorizim në afa-
tin nga neni 37 paragrafi (2) të ketij ligji, parashtruesi i ker-
keses ka të drejte që në afat prej tri diteve të punes të para-
qese kerkese te sekretaria e drejtorit të Agjencise për marr-
je aktvendimi për kerkesen. 

(2) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi 
(1) i ketij neni, i percakton ministri që udheheq me organin 
e administrates shteterore kompetent për punet e rregulli-
mit hapesinor.  

(3) Me kerkesen e permendur nga paragrafi (1) i ketij 
neni, parashtruesi i kerkeses paraqet kopje të kerkeses nga 
neni 36 i ketij ligji. 

(4) Drejtori i Agjencise, detyrohet që në afat prej pese 
ditesh pune nga dita e parashtrimit të kerkeses nga paragra-
fi (1) i ketij neni te sekretaria e drejtorit, të miratoje ak-
tvendim me të cilin kerkesa nga paragrafi (1) i ketij neni 
pranohet ose refuzohet. Nese drejtori nuk ka sekretari, ker-
kesa paraqitet te sekretaria e selise së Agjencise. 

(5) Nese drejtori i Agjencise nuk merr aktvendim në 
afatin nga paragrafi (4) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses 
mund të njoftoje Inspektoratin Shteteror Administrativ në 
afat prej pese ditesh pune. 

(6) Inspektori detyrohet që në afat prej dhjete ditesh 
nga dita e marrjes së njoftimit të permendur në paragrafin 
(5) të ketij neni, të kryeje mbikeqyrje në Agjenci nese eshte 
zbatuar procedura në perputhje me ligjin dhe në afat prej tri 
ditesh pune nga dita e mbikeqyrjes së kryer ta informoje 
parashtruesin e kerkeses. 

(7) Inspektori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
pas mbikeqyrjes së kryer në perputhje me ligjin, merr ak-
tvendim me të cilin e obligon drejtorin, që në afat prej 
dhjete ditesh të vendose për kerkesen e parashtruar, perka-
tesisht ta miratoje ose refuzoje kerkesen dhe ta njoftoje ins-
pektorin për aktin e miratuar. Me njoftim dorezohet kopje e 
aktit me të cilin ka vendosur për kerkesen e parashtruar. 

(8) Nese drejtori i Agjencise nuk vendos në afatin nga 
paragrafi (7) i ketij neni, inspektori paraqet kerkese për fil-
limin e procedures kundervajtese për kundervajtje të perca-
ktuar në Ligjin për inspeksion administrativ dhe do të per-
caktoje afat plotesues prej pese ditesh pune në të cilin Drej-
tori i Agjencise do të vendose për kerkesen e parashtruar 
për cfare në afat të njejte e njofton inspektorin për aktin e 
miratuar. Me njoftim dorezohet kopje e aktit me të cilin ka 
vendosur për kerkesen e parashtruar. Inspektori në afat prej 
tri diteve të punes e informon parashtruesin e kerkeses për 
masat e marra. 

(9) Nese drejtori i Agjencise nuk vendos as në afatin 
plotesues nga paragrafi (8) i ketij neni, inspektori në afat 
prej tri ditesh pune paraqet kallezim te prokurori publik 
kompetent dhe në kete afat e informon parashtruesin e ker-
keses për masat e marra.  

(10) Nese inspektori nuk vepron sipas njoftimit nga pa-
ragrafi (6) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses në afat prej 
pese diteve ka të drejte të dorezoje ankese te sekretaria e 
drejtorit të Inspektoratit Shteteror Administrativ. Nese drej-
tori nuk ka sekretari, kerkesa dorezohet në seline e drejtorit 
të Inspektoratit Shteteror Administrativ.  

(11) Drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ, 
detyrohet që në afat prej tri ditesh pune nga marrja, ta 
shqyrtoje kundershtimin nga paragrafi (10) i ketij neni dhe 
nese konstaton se inspektori nuk ka vepruar sipas njoftimit 
nga parashtruesi i kerkeses në perputhje me paragrafet (6) 
dhe (7) të ketij neni dhe/ose nuk paraqet kallezim në per-
puthje me paragrafet (8) dhe (9) të ketij neni, drejtori i Ins-
pektoratit Shteteror Administrativ do të paraqese kerkese 
për fillimin e procedures kundervajtese për kundervajtje të 
percaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ për ins-
pektorin dhe do të percaktoje afat plotesues prej pese ditesh 
pune në të cilin inspektori do të kryeje mbikeqyrje në orga-
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nin kompetent nese procedura eshte kryer në perputhje me 
ligjin dhe në afat prej tri ditesh pune nga dita e mbikeqyrjes 
së kryer e informon parashtruesin e kerkeses për masat e 
marra.   

(12) Nese inspektori nuk vepron edhe në afatin plotesu-
es nga paragrafi (11) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit 
Shteteror Administrativ do të paraqese kallezim te prokuro-
ri publik kompetent kunder inspektorit dhe në afat prej tri 
ditesh pune e informon parashtruesin e kerkeses për masat 
e marra.   

(13) Në rastin nga paragrafi (12) i ketij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shteteror Administrativ menjehere, e më së 
voni në afat prej një dite pune do të autorizoje inspektor 
tjeter për të kryer mbikeqyrje menjehere. 

(14) Në rastet nga paragrafi (13) i ketij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shteteror Administrativ eshte i obliguar që 
brenda tri diteve të punes ta informoje parashtruesin e ker-
keses për masat e marra.   

(15) Nese drejtori i Inspektoratit Shteteror Administra-
tiv nuk vepron në perputhje me paragrafin (11) të ketij ne-
ni, parashtruesi i kerkeses mund të paraqese kallezim te 
prokurori kompetent publik në afat prej tete diteve të pu-
nes. 

(16) Nese drejtori i Agjencise nuk vendos në afatin nga 
paragrafi (9) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund të 
ngrite kontest administrativ në gjykaten kompetente. 

(17) Procedura në Gjykaten Administrative eshte urg-
jente.  

Neni 39 
(1) Shpenzimet e kategorizimit të autokampit i bart ker-

kuesi. 
(2) Shpenzimet nga paragrafi (1) i ketij neni, i perca-

kton ministri që udheheq me organin e administrates shte-
terore kompetent për punet nga sfera e turizmit dhe hotele-
rise në baze të shpenzimeve të bera reale të nevojshme për 
kategorizim. 

 
Neni 40 

(1) Aktvendimi për percaktimin e kategorise së auto-
kampit leshohet me vlefshmeri prej tre vitesh. 

(2) Nese kryhen ndryshime në kushtet e percaktuara 
për kategorizimin e autokampit, shfrytezuesi i autokampit 
eshte i detyruar të paraqese kerkese për kategorizim të ri në 
afat prej tete ditesh nga dita e ndryshimit të kushteve të 
percaktuara, në të kunderten aktvendimi për kategorizim 
do të anulohet. 

(3) Ndryshimi i kategorise së autokampit kryhet në 
menyre dhe procedure të parapara për percaktimin katego-
rise së autokampit. 

(4) Komisioni nga neni 37 paragrafi (1) të ketij ligji, në 
baze të kerkeses, fleteparaqitjes ose me detyre zyrtare, 
mund të inspektoje dhe të percaktoje nese autokampi i plo-
teson standardet për të cilat me aktvendim i jepet kategoria 
e caktuar, para kalimit të afatit nga paragrafi 1 i ketij neni. 
Nese Komisioni konstaton se autokampi i shmanget stan-
dardeve në baze të të cilave i eshte dhene kategoria e ca-
ktuar, do të paraqese propozim te drejtori i Agjencise për 
anulimin e aktvendimit për kategorizim. 

            
5. Obligime të shfrytezuesit të autokampit 

 
Neni 41 

Shfrytezuesi i autokampit detyrohet që permbushjen e 
kushteve nga neni 40 i ketij ligji dhe fillimin e punes ta pa-
raqese në pajtim me Ligjin për veprimtari hotelierike. 

 
Neni 42 

(1) Shfrytezuesi i autokampit mund të punoje nga ora 
00,00 deri në ora 24,00. 

(2) Shfrytezuesi i autokampit në menyre të pavarur e 
percakton orarin e punes së autokampit sipas paragrafit (1) 
të ketij neni, në perputhje me interesat e veta afariste dhe 

nevojat e shfrytezuesve të sherbimit dhe ai eshte i detyruar 
ta paraqese orarin e punes te Inspektorati Shteteror i Tregut 
në menyre dhe procedure të percaktuara në Ligjin  për ve-
primtari hotelierike. 

 
 Neni 43 

Në hyrje të kampit ose në tjeter vend të pershtatshem 
për kete duhet të jete vendosur Plan - skema e kampit, lista 
e cmimeve për shfrytezimin e hapesires për kampim, kate-
goria kampit, orari i punes së autokampit si dhe sherbime 
tjera që i ofron kampi. 

 
Neni 44 

(1) Shfrytezuesi i autokampit doemos duhet të caktoje 
person pergjegjes të autokampit. 

(2) Personi pergjegjes, pervec plotesimit të kushteve të 
pergjithshme për themelimin e marredhenies së punes të 
percaktuara me ligj, doemos duhet të kete të pakten arsimin 
e mesem, e personi pergjegjes i autokampit që eshte kate-
gorizuar me kater yje duhet të kete arsimin e larte. 

(3) Nese shfrytezuesi i autokampit e udheheq punen e 
autokampit personalisht, i njejti doemos duhet t'i plotesoje 
kushtet e percaktuara për personin pergjegjes. 

(4) Personi pergjegjes eshte pergjegjes për punen e au-
tokampit në pajtim me kete ligj dhe Ligjin për veprimtari 
hotelierike.  

Neni 45 
Shfrytezuesi i autokampit obligohet: 
1) t'i mirembaje hapesirat dhe pajisjen dhe të ofroje 

sherbime në autokamp, sipas kushteve të kategorizimit të 
percaktuara me aktvendim të Komisionit për Kategorizi-
min e Autokampit; 

2) t'i paraqese  cmimet për vendosje në recepsion dhe 
t'u mundesoje shikim në cmimet e ketyre sherbimeve 
shfrytezuesve të sherbimeve; 

3) t'u permbahet cmimeve të paraqitura; 
4) të posedoje dokumente për prodhimet e blera (fatura, 

fletepagesa, fleteshoqerimi e ngjashem); 
5) për çdo sherbim të ofruar të leshoje fletellogari për 

specifikimin e sherbimeve nga arka fiskale; 
6) në vend të dukshem në hyrje të autokampit ta para-

qese llojin e kartelave të pageses që mund të shfrytezohen; 
7) të mbaje liber të mysafireve në autokamp; 
8) ta pershkruaje dhe paraqese rendin shtepiak; 
9) të ofroje sherbime hotelierike të perfshira në pakete-

aranzhmane turistike permes organizatoreve apo ndermje-
tesve të udhetimit, perkatesisht agjencive të udhetimit; 

10) në vend të dukshem në autokamp ta paraqese nu-
mrin e telefonit të Inspektoratit Shteteror të Tregut dhe Ag-
jencise; 

11) në të gjitha materialet propaganduese t'i shenoje 
llojin dhe kategorine e autokampit që eshte percaktuar me 
aktvendim të Komisionit për Kategorizimin e Autokampit; 

12) hapesiren e kampimit ta rregulloje në perputhje me 
planin për rregullimin e hapesires për kampim i miratuar në 
perputhje me nenin 33 të ketij ligji dhe 

13) të organizoje kampim në perputhje me dispozitat e 
ketij ligji. 

 
Pjesa e peste 

 
KOMPETENCA TË AGJENCISE PËR PROMOVIMIN 
DHE MBESHTETJEN E TURIZMIT TË REPUBLIKES  

SË MAQEDONISE 
 

Neni 46 
(1) Agjencia i kryen punet si vijojne: 
1) kryen analize të lokacioneve të pershtatshme për au-

tokampe; 
2) parashtron iniciativa për urbanizimin e hapesires për 

formimin e autokampit në toke me pronesi dominuese të 
Republikes së Maqedonise; 
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3) e financon perpunimin e dokumentacionit perkates të 
planit urbanistik për formimin e autokampit në toke me 
pronesi dominuese të Republikes së Maqedonise; 

4) parashtron iniciativa për zbatimin e procedures së 
shpronesimit për nevoja të autokampit; 

5) siguron mjete dhe kryen pagesa në lidhje me proce-
duren e zbatuar të shpronesimit, vleresimin e mbeltimeve, 
të mbjellave, rrethojave dhe investimeve në parcela, për 
formimin e autokampit në toke me pronesi dominuese të 
Republikes së Maqedonise, në pajtim me dispozitat e Ligjit 
për shpronesim; 

6) i promovon dhe reklamon autokampet dhe realizon 
marredhenie me publikun; 

7) realizon bashkepunim me organet e administrates 
shteterore, njesite e vetadministrimit lokal, ndermarrjet 
publike dhe shoqerite tregtare në zbatimin e kompetencave 
lidhur me autokampet; 

8) lidh marreveshje për tjetersim të tokes ndertimore, 
me pelqim paraprak nga Qeveria e Republikes së Maqedo-
nise; 

9) kryen mbikeqyrje të zbatimit të marreveshjes për tje-
tersim të tokes ndertimore në kuader të autokampit; 

10) kryen mbikeqyrje të plotesimit të kushteve në auto-
kamp; 

11) mban regjister të autokampeve të kategorizuara;  
12) ta rrethoje dhe shenoje hapesiren e autokampit pas 

miratimit të dokumentacionit të planit urbanistik për auto-
kamp dhe 

13) kryen edhe pune tjera lidhur me formimin, zhvilli-
min dhe percjelljen e autokampit të percaktuara me kete 
ligj dhe Ligjin për themelimin e Agjencise për Promovimin 
dhe Mbeshtetjen e Turizmit të Republikes së Maqedonise. 

(2) Ministri që udheheq me organin e administrates 
shteterore kompetent për punet e hotelerise i  percakton 
formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së regjistrit të 
autokampeve të kategorizuara sipas paragrafit (1) pika 11 
të ketij neni. 

 
Pjesa e gjashte 

 
MBIKEQYRJA 

 
Neni 47 

Mbikeqyrje mbi zbatimin e dispozitave të ketij ligji, kr-
yen Agjencia. 

 
1. Mbikeqyrja inspektuese 

 
Neni 48 

(1) Mbikeqyrjen mbi zbatimin e dispozitave të ketij lig-
ji kryen Inspektorati Shteteror i Tregut, në perputhje me 
autorizimet e percaktuara me kete ligj ose ligj tjeter. 

(2) Mbikeqyrjen e plotesimit të kushteve nga neni 35 i 
ketij ligji, e kryejne organet perkatese kompetente të inspe-
ktimit, në perputhje me rregullat në fushen e hotelerise, 
mjedisit jetesor, marredhenieve të punes dhe mbrojtjes 
shendetesore. 

(3) Në procedure për mbikeqyrje inspektuese zbatohen 
dispozitat e Ligjit për mbikeqyrje inspektuese, Ligjit për 
Inspektoratin Shteteror të Tregut e mbikeqyrje në perputhje 
me paragrafin (2) të ketij neni edhe dispozitat e ligjeve të 
vecanta me të cilat veprojne organet perkatese të inspekti-
mit, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe. 

 
Neni 49 

Inspektorati Shteteror i Tregut në kryerjen e mbikeqyr-
jes inspektuese detyrohet të percaktoje, nese: 

1) hapesirat dhe pajisjet mirembahen dhe ofrohen sher-
bime në autokampe sipas kushteve për kategorizim të per-
caktuara me aktvendimin e Komisionit për Kategorizimin e 
Autokampeve; 

2) cmimet e vendosjes jane paraqitur në recepsion dhe 
u mundesohet shikim në cmimet e ketyre sherbimeve 
shfrytezuesve të sherbimeve; 

3) respektohen cmimet e paraqitura të vendosjes; 
4) ekzistojne dokumente për produktet e blera (fatura, 

fletepagesa, fleteshoqerimi etj); 
5) për çdo sherbim të caktuar eshte leshuar fletepagesa 

me specifikimet e sherbimeve nga arka fiskale; 
6) në vend të dukshem në hyrje të autokampit eshte pa-

raqitur lloji i kartelave të pageses që mund të shfrytezohen; 
7) mban liber të mysafireve në autokamp; 
8) e ka percaktuar dhe paraqitur rendin shtepiak; 
9) ofrohen sherbime hotelierike të perfshira në pakete-

aranzhmane turistike permes organizatoreve apo ndermje-
tesve të udhetimit, perkatesisht agjencive të udhetimit; 

10) në vend të dukshem në autokamp e ka paraqitur nu-
mrin e telefonit të Inspektoratit Shteteror të Tregut dhe Ag-
jencise; 

11) në të gjitha materialet propaganduese eshte shenuar 
lloji dhe kategoria e autokampit që eshte percaktuar me ak-
tvendim të Komisionit për Kategorizimin e Autokampit; 

12) në hyrje të kampit ose në vend tjeter të pershtats-
hem për kete eshte vendosur Plan - skema e kampit, lista e 
cmimeve për shfrytezimin e hapesires për kampim, katego-
ria kampit, orari i punes së autokampit si dhe sherbime tje-
ra që i ofron autokampi; 

13) eshte caktuar personi pergjegjes i autokampit që i 
ploteson kushtet nga neni 44 paragrafi (2) të ketij ligji; 

14) hapesira e kampimit eshte rregulluar në perputhje 
me planin për rregullim e hapesires për kampim i miratuar 
në perputhje me nenin 33 të ketij ligji; 

15) shfrytezuesi i autokampit e ka paraqitur punen e au-
tokampit në pajtim me Ligjin për veprimtari hotelierike; 

16) shfrytezuesi i autokampit e ka paraqitur orarin e pu-
nes në Inspektoratin Shteteror të Tregut në menyre dhe 
procedure të percaktuar me Ligjin për veprimtari hotelieri-
ke (neni 42 paragrafi (2)) dhe 

17) shfrytezuesi ka vepruar në pajtim me nenin 40 pa-
ragrafi (2) të ketij ligji, nese ka ndryshime në kushtet e per-
caktuara për kategorine e autokampit.   

2. Procedura për edukim 
 

Neni 50 
(1) Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, ins-

pektori shteteror i tregut konstaton se eshte kryer parregull-
si sipas neneve 53, 54 dhe 55 të ketij ligji, për here të pare, 
ai eshte i detyruar të hartoje procesverbal ku do ta perca-
ktoje parregullsine e kryer me sugjerim për menjanimin e 
parregullsise në afat prej tete ditesh me dorezimin njekohe-
sisht të thirrjes për zbatimin e edukimit të personit ose sub-
jektit ku eshte konstatuar parregullsia në kryerjen e mbi-
keqyrjes inspektuese. 

(2) Formen dhe permbajtjen e thirrjes për edukim si 
dhe menyren e zbatimit të edukimit, i percakton ministri i 
cili udheheq me organin e administrates shteterore kompe-
tent për punet e rregullimit hapesinor. 

(3) Edukimin e organizon dhe zbaton organi që e ka kr-
yer mbikeqyrjen inspektuese në afat jo më të gjate se tete 
dite nga dita e zbatimi të  mbikeqyrjes inspektuese. 

(4) Edukimi mund të zbatohet për një apo më shume 
parregullsi të konstatuara të njejta ose të njellojta. 

(5) Nese në terminin e caktuar personi ose subjekti për 
të cilin zbatohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të 
konsiderohet se edukimi eshte kryer. 

(6) Nese personi ose subjekti për të cilin zbatohet edu-
kimi paraqitet në edukim dhe të njejtin e mbaron, konside-
rohet se eshte edukuar në lidhje me parregullsine e konsta-
tuar. 

(7) Nese inspektori në kryerjen e mbikeqyrjes kontrol-
luese konstaton se jane menjanuar parregullsite e konstatu-
ara nga paragrafi (1) i ketij neni, miraton konkluzion me të 
cilin e nderpret proceduren e mbikeqyrjes inspektuese. 
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(8) Nese inspektori në kryerjen e mbikeqyrjes kontrol-
luese konstaton se nuk jane menjanuar parregullsite e kon-
statuara nga paragrafi (1) i ketij neni, paraqet kerkese për 
ngritjen e procedures kundervajtese në gjykaten kompeten-
te. 

(9) Organi që e ka kryer mbikeqyrjen inspektuese dhe 
që e ka organizuar dhe realizuar edukimin, mban evidence 
për edukimin e realizuar në menyre të percaktuar nga mini-
stri i cili udheheq me organin e administrates shteterore 
kompetent  për punet e rregullimit hapesinor. 

 
3. Aktvendimi për ndalimin e perkohshem për kryerje 

të veprimtarise 
 

Neni 51 
(1) Inspektorati Shteteror i Tregut do të marre aktven-

dim për ndalimin e perkohshem për kryerje të veprimtarise 
në kohezgjatje prej 30 ditesh, nese konstaton se: 

- hapesira e kampimit në autokamp nuk eshte e rregul-
luar në perputhje me planin për rregullimin e hapesires për 
kampim që eshte miratuar në perputhje me nenin 33 të ketij 
ligji (neni 45 pika 12), 

- nuk eshte caktuar personi pergjegjes i autokampit në 
perputhje me nenin 44 paragrafi (1) të ketij ligji, 

- nuk eshte vepruar në pajtim me nenin 40 paragrafi (2) 
të ketij ligji, nese ka ndryshime në kushtet e parashikuara 
për kategorine e autokampit, 

- autokampi nuk i ploteson kushtet sanitare-shendeteso-
re, kushtet për mbrojtje në pune, kushtet për mbrojtje dhe 
perparim të mjedisit jetesor, kushtet për mbrojtje nga zjarri 
dhe kushtet për mbrojtje nga zhurma të percaktuara me ligj 
(neni 35) dhe 

- shfrytezuesi i autokampit organizon kampim në kun-
dershtim me dispozitat e ketij ligji. 

(2) Kunder aktvendimit të inspektorit shteteror të tregut 
nga paragrafi 1 i ketij neni mund të parashtrohet ankese në 
afat prej tete ditesh nga dita marrjes së aktvendimit nga 
Komisioni i Ankesave i formuar në pajtim me Ligjin për 
Inspektoratin e Shteteror  të Tregut. 

(3) Ankesa e parashtruar kunder aktvendimit nga ky 
nen nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit. 

 
Pjesa e shtate 

 
DISPOZITA KUNDERVAJTESE 

 
Neni 52 

(1) Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro me 
kundervlere në denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik shfrytezues i autokampit, nese: 

- hapesira e kampimit në autokamp nuk eshte e rregul-
luar në perputhje me planin për rregullimin e hapesires për 
kampim që eshte miratuar në perputhje me nenin 33 të ketij 
ligji (neni 45 pika 12),  

- nuk eshte caktuar personi pergjegjes i autokampit në 
perputhje me nenin 44 paragrafi (1) të ketij ligji, 

- nuk ka vepruar në pajtim me nenin 40 paragrafi (2) të 
ketij ligji, nese ka ndryshime në kushtet e parashikuara për 
kategorine autokampit,  

- autokampi punon pa i plotesuar kushtet sanitare-shen-
detesore, kushtet për mbrojtje në pune, kushtet për mbrojtje 
dhe perparim të mjedisit jetesor, kushtet për mbrojtje nga 
zjarri dhe kushtet për mbrojtje nga zhurma të percaktuara 
me ligj (neni 35) dhe  

- shfrytezuesi i autokampit organizon kampim në kun-
dershtim me dispozitat e ketij ligji. 

(2) Gjobe në shume prej 1 500 deri në 3 000 euro me 
kundervlere në denare do t'i shqiptohet edhe personit fizik 
shfrytezues i autokampit për kundervajtje nga paragrafi (1) 
i ketij neni. 

(3) Gjobe në shume prej 700 deri në 1 000 euro me 
kundervlere në denare do t'i shqiptohet për kundervajtje, 
personit pergjegjes të autokampit nga paragrafi (1) i ketij 
neni. 

 
Neni 53 

(1) Gjobe në shume prej 1 500 deri në 3 000 euro me 
kundervlere në denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik shfrytezues i autokampit, nese: 

- hapesirat dhe pajisjet nuk mirembahen dhe nuk ofro-
hen sherbime në autokamp sipas kushteve për kategorizim 
të percaktuara me aktvendimin e Komisionit për Kategori-
zimin e Autokampit (neni 45 pika 1), 

- cmimet e vendosjes nuk jane paraqitur në recepsion 
dhe nuk u mundesohet shikim në cmimet e ketyre sherbi-
meve shfrytezuesve të sherbimeve (neni 45 pika 2), 

- nuk respektohen cmimet e paraqitura të vendosjes 
(neni 45 pika 3); 

- nuk posedon dokumente për produktet e blera (fatura, 
fletepagesa, fleteshoqerimi etj.) (neni 45 pika 4), 

- nuk leshohet fletepagesa me specifikimin e sherbime-
ve nga arka fiskale për çdo sherbim të ofruar në autokamp 
(neni 45 pika 5) dhe 

- nuk ofrohen sherbime hotelierike të perfshira në pake-
te-aranzhmane turistike permes organizatoreve apo nderm-
jetesve të udhetimit, perkatesisht agjencive të udhetimit 
(neni 45 paragrafi 9). 

(2) Gjobe në shume prej 750 deri në 1 500 euro me 
kundervlere në denare do t'i shqiptohet edhe personit fizik 
shfrytezues i autokampit për kundervajtje nga paragrafi (1) 
i ketij neni. 

(3) Gjobe në shume prej 700 deri në 1 000 euro me 
kundervlere në denare do t'i shqiptohet, personit pergjegjes 
të autokampit për kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni. 

 
Neni 54 

(1) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro me 
kundervlere në denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik shfrytezues i autokampit, nese: 

- në vend të dukshem në hyrje të autokampit nuk eshte 
paraqitur lloji i kartelave të pageses që mund të shfrytezo-
hen (neni 45 pika 6), 

- nuk mbahet liber i mysafireve në autokamp (neni 45 
pika 7), 

- nuk eshte percaktuar dhe paraqitur rendi shtepiak në 
autokamp (neni 45 pika 8), 

- në vend të dukshem në autokamp nuk eshte paraqitur 
numri i telefonit të Inspektoratit Shteteror të Tregut dhe 
Agjencise (neni 45 pika 10), 

- në të gjitha materialet propaganduese nuk eshte she-
nuar lloji dhe kategoria e autokampit që eshte percaktuar 
me aktvendim të Komisionit për Kategorizimin e Auto-
kampit (neni 45 pika 11), 

- nuk e ka paraqitur fillimin e punes në pajtim me Lig-
jin për veprimtari hotelierike (neni 41), 

- nuk e ka paraqitur orarin e punes në Inspektoratin 
Shteteror të Tregut (neni 42) dhe 

- në hyrje të kampit ose në vend tjeter të pershtatshem 
për kete nuk eshte vendosur Plan - skema e kampit, lista e 
cmimeve për shfrytezimin e hapesires për kampim, katego-
ria e autokampit, orari i punes së autokampit si dhe sherbi-
me tjera që i ofron autokampi (neni 42).  

(2) Gjobe në shume prej 600 deri në 1 000 euro me 
kundervlere në denare do t'i shqiptohet edhe personit fizik 
shfrytezues i autokampit për kundervajtje nga paragrafi (1) 
i ketij neni. 

(3) Gjobe në shume prej 500 euro me kundervlere në 
denare do t'i shqiptohet, personit pergjegjes të autokampit 
për kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij neni. 
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Neni 55 
Gjobe në shume prej 300 eurosh me kundervlere në de-

nare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit fizik nese 
kryen kampim në kundershtim me dispozitat e ketij ligji.  

 
Neni 56 

(1) Inspektorati Shteteror i Tregut për kundervajtje nga 
nenet 52, 53, 54 dhe 55 të ketij ligji, detyrohet që kryeresit 
të kundervajtjes t'i dorezoje ftese për pagimin e gjobes në 
afat prej tete diteve nga dita e dorezimit të fteses. 

(2) Nese kryeresi vullnetarisht nuk e paguan gjoben si-
pas ketij neni, inspektori shteteror i tregut paraqet kerkese 
për ngritjen e procedures për kundervajtje para organit 
kompetent. 

(3) Organ kompetent për zbatimin e procedures kunder-
vajtese nga nenet 52, 53 dhe 54 paragrafet (1) dhe (2) të 
ketij ligji eshte gjykata kompetente, e për kundervajtje nga 
nenet 54 paragrafi (3) dhe 55 të ketij ligji, eshte Komision 
për Kundervajtje i formuar nga organi i administrates shte-
terore kompetent për punet nga sfera e turizmit dhe hotele-
rise. 

 
Procedura e barazimit 

 
Neni 57 

(1) Inspektorati Shteteror i Tregut për kundervajtje të 
percaktuara me kete ligj detyrohet që kryeresit të kunder-
vajtjes t'i propozoje procedure për barazim, para paraqitjes 
së kerkeses për procedure kundervajtese. 

(2) Inspektori perpilon procesverbal ku shenohen ele-
mentet thelbesore të kundervajtjes, koha, vendi dhe menyra 
e kryerjes së kundervajtjes, pershkrimi i veprimit dhe per-
sonat e gjendur në vendin e ngjarjes. 

(3) Në procesverbal shenohen menyra në të cilen do të 
hiqen pasojat e demshme nga kundervajtja, si dhe menyra e 
menjanimit të pasojave nga kryerja e kundervajtjes. 

(4) Inspektori në procedure për barazim kryeresit të 
kundervajtjes i dorezon urdherpagese. 

(5) Konsiderohet se kryeresi i kundervajtjes me nensh-
krim të pranimit të urdherpageses pajtohet ta paguaje gjo-
ben. 

(6) Kryeresi i kundervajtjes detyrohet që ta paguaje 
gjoben në afat prej tete ditesh nga dita e marrjes së urdher-
pageses në llogarine e shenuar në urdherpagese. Kryeresi 
që do ta paguaje gjoben në kete afat do ta paguaje vetem 
gjysmen e gjobes së kumtuar. Keshilla për kete të drejte 
eshte pjese e keshilles juridike të urdherpageses. 

(7) Në procedure që do të perfundoje me dhenien e urd-
herpageses nuk paguhen shpenzime të procedures. 

(8) Nese kryeresi nuk e paguan gjoben në afatin e para-
pare në paragrafin (6) të ketij neni, inspektori do të paraqe-
se kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese në 
gjykaten kompetente. 

(9) Inspektoret detyrohen të mbajne evidence për pro-
cedurat e ngritura të barazimit dhe rezultatin e tyre. 

 
Pjesa e tete 

 
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 58 

Autokampet e kategorizuara në pajtim me Ligjin për 
veprimtari hotelierike e vazhdojne punen në perputhje me 
kategorine  e marre, deri në skadimin e vlefshmerise së ak-
tvendimit për kategorizim. 

 
Neni 59 

Procedurat për marrjen e aktvendimit për kategorizimin 
e autokampit të filluara para hyrjes në fuqi të Ligjit për 
ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit për veprimtari hotelieri-

ke (Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise numer 
141/12) do të vazhdojne në pajtim me dispozitat e Ligjit 
për veprimtari hotelierike (Gazeta Zyrtare e Republikes së 
Maqedonise numer 62/2004, 89/2008, 115/10 dhe 53/11). 

 
Neni 60 

Akti nenligjor nga neni 38 paragrafi (2) të ketij ligji do 
të miratohet në afat prej 15 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi 
të ketij ligji e i njejti menjehere, e më së voni në afat prej 
24 oresh do të publikohet në ueb faqen e Agjencise.   

Neni 61 
Aktet nenligjore të parapara në kete ligj do të mirato-

hen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të 
ketij ligji. 

 
Neni 62 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 

__________ 
482. 

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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
АГЕНЦИИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за агенциите за привремени вработува-
ња, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 21 јануари 2013 година. 

  
   Бр. 07-412/1                               Претседател 

21 јануари 2013 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 АГЕНЦИИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА 

 
Член 1 

Во Законот за агенциите за привремени вработува-
ња („Службен весник на Република Македонија“ број 
49/2006, 102/2008, 145/10 и 136/11),  членот 5 се менува 
и гласи: 

„Агенција за привремени вработувања може да ос-
нова физичко лице кое: 

- има најмалку средно образование, 
- не е во работен однос, 
- располага со посебен, погоден минимален работен 

простор, кадар и опрема, согласно со закон, 
- ќе обезбеди банкарска гаранција во висина утвр-

дена со закон и  
- ќе добие лиценца за вршење на привремени врабо-

тувања, согласно со овој закон. 
Агенција за привремени вработувања може да осно-

ва и правно лице регистрирано согласно со Законот за 
трговските друштва кое ги исполнува условите утврде-
ни со овој закон.  

Агенција од ставот 2 на овој член не може да отста-
пува работници за привремени вработувања кај прав-
ното лице кое ја основало агенцијата и во со него капи-
тално поврзани друштва. 
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Основачот на агенцијата за привремени вработува-
ња е и одговорно лице на агенцијата за привремени 
вработувања. 

Лицата кои ги вршат работите на посредување за 
вработување во агенцијата за привремени вработувања 
треба да имаат високо образование. 

Одговорното лице на агенцијата од ставот 4 на овој 
член го назначува основачот на агенцијата за привре-
мени вработувања. 

На странец може да се одобри вршење на привре-
мени вработувања со наплата, само ако со државата чиј 
државјанин е постои реципроцитет во вршење на по-
средување со наплата за привремени вработувања.“ 

 
Член 2 

По членот 5 се додаваат шест нови члена 5-а, 5-б, 5-
в, 5-г, 5-д и 5-ѓ, кои гласат: 

 
“Член 5-а 

За добивање на лиценцата А агенцијата за привре-
мени вработувања е должна да обезбеди деловен про-
стор од најмалку 60 м², за лиценцата Б - најмалку 40 м², 
за лиценцата В - најмалку 20 м² за вршење на работите 
на привремени вработувања, кој ги исполнува санитар-
ните и другите услови во согласност со прописите за 
безбедност и здравје при работа. 

Како доказ за обезбедениот деловен простор бара-
телот на лиценцата доставува доказ за сопственост или 
договор за закуп заверен од нотар. 

Исполнувањето на просторните и техничките усло-
ви утврдени со овој закон го утврдува инспекторот на 
трудот, во рок од 15 дена од денот на уписот на агенци-
јата за привремени вработувања во Централниот реги-
стар на Република Македонија.  

 
Член 5-б 

За добивање на лиценцата А агенцијата за привре-
мени вработувања е должна да има најмалку шест лица 
во работен однос на неопределено време, за лиценцата 
Б - најмалку четири лица во работен однос на неопре-
делено време, а за лиценцата В - најмалку две лица во 
работен однос на неопределено време. 

Бројот на лица во работен однос во агенцијата за 
привремени вработувања се докажува со доставување 
примерок од договорот за вработување и М1/М2 обра-
зец од Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија, во рок од пет дена по уписот на агенцијата за 
привремени вработувања во Централниот регистар на 
Република Македонија до министерството надлежно за 
работите од областа на трудот. 

 
Член 5-в 

За добивање на лиценца за вршење на привремени 
вработувања, потребно е агенцијата за привремени вра-
ботувања да располага и со неопходна канцелариска 
опрема за работа на вработените во агенцијата и за ко-
рисниците на услугите од агенцијата, како и директен 
телефон, факс и најмалку два компјутера со интернет 
врска. 

 
Член 5-г 

Лиценцата за вршење на привремени вработувања 
ја издава министерството надлежно за работите на тру-
дот, на предлог на комисија составена од три члена 
назначени со решение од министерот надлежен за ра-
ботите од областа на трудот. 

Лиценцата за вршење на привремени вработувања 
се издава со важност од две години со можност за про-
должување на секои две години, врз основа на барање 
на основачот - одговорното лице на агенцијата за при-
времени вработувања поднесено најдоцна 90 дена пред 
истекот на важноста на лиценцата, а по претходно из-

вршен надзор од инспекторот на трудот за исполнува-
ње на условите за основање и работа на агенцијата 
утврдени со овој закон. 

 
Член 5-д 

Агенцијата за привремени вработувања се запишу-
ва во регистарот на агенциите за привремени вработу-
вања во министерството надлежно за работите од обла-
ста на трудот, врз основа на барање на основачот - од-
говорното лице на агенцијата за привремени врботува-
ња во кое се наведува името и презимето на основачот 
- одговорното лице, единствениот матичен број на гра-
ѓанинот, адреса и местото на живеење на одговорното 
лице, контакт телефон и електронска адреса, назив, 
адреса и седиште, контакт телефон, електронска адреса 
и предмет на работење на агенцијата за привремени 
вработувања. 

Кон барањето од ставот 1 на овој член се доставува-
ат  следниве документи: 

- изјава за основање на агенцијата за привремени 
вработувања, 

- изјава за основачот - одговорното лице на агенци-
јата за привремени вработувања, 

- заверен потпис на нотар на основачот - одговорно-
то лице на агенцијата за привремени вработувања, 

- банкарска гаранција, согласно со типот на лицен-
цата кој се бара, во износ утврден во членот 6 од овој 
закон и 

- доказ за исполнување на просторните, кадровски-
те и техничките услови, согласно со овој закон. 

По уписот на агенцијата во регистарот на агенциите 
за привремени вработувања министерството надлежно 
за работите од областа на трудот донесува решение врз 
основа на кое агенцијата се запишува и во Централни-
от регистар на Република Македонија и се стекнува со 
својство на правно лице. 

Во регистарот од ставот 1 на овој член   се запишу-
ва: реден број, број и датум на издавањето на лиценца-
та, типот на издадената лиценца, име, презиме, единс-
твен матичен број на граѓанинот, адреса, место на жи-
веење, контакт телефон и електронска адреса на осно-
вачот - одговорното лице на агенцијата за привремени 
вработувања, назив, адреса, седиште, контакт телефон 
и електронска адреса на агенцијата за привремени вра-
ботувања, времето на важење на лиценцата, времето на 
продолжување и времето на одземање на лиценцата." 

 
Член 3 

Во членот 6 став 2 точката 1 се менува и гласи: 
"1) за склучување од 250 до 500 договори за врабо-

тување - 30.000 евра, а над 500 договори за вработува-
ње - 50.000 евра во денарска противвредност пресмета-
на според средниот курс на Народната банка на Репуб-
лика Македонија;". 

Во ставот 5 по зборот “неплатени” се додаваат збо-
ровите: “плати и”. 

По  ставот 5 се додава нов став  6, кој гласи: 
“Одредбите од ставовте 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член се 

однесуваат на агенцијата за привремени вработувања 
основана од правно лице.“ 

 
Член 4 

Во членот 9 ставот 5 се менува и гласи: 
“Лиценцата за вршење на привремени вработувања 

престанува да важи и агенцијата за привремени врабо-
тувања се брише од регистарот од членот 5 став 1 од 
овој закон по службена должност: 

- со денот на истекот на важењето на лиценцата, 
ако не било побарано продолжување на лиценцата сог-
ласно со овој закон или лиценцата не била продолжена 
поради неисполнување на условите утврдени со овој 
закон, 
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- ако во рок од пет дена од настанувањето на проме-
ните во врска со условите за добивање на лиценца за 
вршење на привремени вработувања  агенцијата за 
привремени вработувања  не го извести за тоа мини-
стерството надлежно за работите од областа на трудот, 

- ако агенцијата за привремени вработувања при-
времените вработувања ги врши спротивно на овој за-
кон, 

- кога агенцијата за привремени вработувања не до-
ставува примерок од склучените договори за вработу-
вање до инспекторот на трудот и Агенцијата за врабо-
тување на Република Македонија, 

- ако на работниците со кои агенцијата за привреме-
ни вработувања склучила договори за вработување не 
им исплатила плата и уплатила придонеси од плата над 
три месеци, а за тоа не го известила инспекторот на 
трудот или платата не ја исплатува, согласно со закон, 
колективен договор, договорот за отстапување на ра-
ботник и договорот за вработување и 

- кога агенцијата за привремени вработувања ќе ја 
промени адресата и седиштето, а за тоа во рок од пет 
дена не го извести министерството надлежно за рабо-
тите од областа на трудот, заради промени во региста-
рот на агенциите за привремени вработувања и Цен-
тралниот регистар на Република Македонија.“ 

Ставовите 8 и 9 се бришат. 
 

Член 5 
Во членот 10 точката на крајот од реченицата се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите: “за вршење 
на привремени вработувања, ниту за време подолго од 
времето на важењето на лиценцата за вршење на при-
времени вработувања  и банкарската гаранција.”  

 
Член 6 

Во членот 12 став 3 точката на крајот од реченицата 
се брише и се додаваат зборовите: “и до Агенцијата за 
вработување на Република Македонија, во рок од пет 
дена од денот на склучувањето на договорот.”  

 
Член 7 

Во членот 13 ставот 3 се брише. 
 

Член 8 
Постојните агенции за привремени вработувања се 

должни да го усогласат своето работење со овој закон 
во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила 
на овој закон, во спротивно ќе престане со важност 
нивната лиценцата за вршење на привремени вработу-
вања издадена пред влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 9 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за агенциите за привремени 
вработувања. 

 
Член 10 

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 AGJENCI PËR PUNESIME TË PERKOHSHME 
 

Neni 1 
Në Ligjin për Agjenci për Punesime të Perkohshme 

("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 
49/2006, 102/2008, 145/10 dhe 136/11), neni 5 ndryshohet 
si vijon: 

"Agjenci për Punesime të Perkohshme mund të theme-
loje personi fizik, i cili: 

- ka së paku arsimim të mesem, 
- nuk eshte në marredhenie pune, 
- disponon me hapesire pune minimale të vecante, të 

volitshme, kuader dhe pajisje, në pajtim me ligjin,  
- do të siguroje garanci bankare në shume të percaktuar 

me ligj dhe   
- do të marre licence për kryerjen e punesimeve të per-

kohshme, në pajtim me kete ligj. 
Agjenci për Punesime të Perkohshme mund të themelo-

je edhe personi juridik i regjistruar sipas Ligjit për shoqeri 
tregtare, i cili i ploteson kushtet e percaktuara me kete ligj. 

Agjencia nga paragrafi (2) i ketij neni nuk mund të les-
hoje punetore  për punesime të perkohshme te personi juri-
dik që e ka themeluar agjencine dhe te shoqerite e lidhura 
me të me kapital.  

Themeluesi i Agjencise për Punesime të Perkohshme 
eshte edhe person pergjegjes i Agjencise për Punesime të 
Perkohshme.  

Personat që i kryejne punet e ndermjetesimit për pune-
sim në Agjenci për Punesime të Perkohshme duhet të kene 
arsimim të larte.  

Personin pergjegjes të Agjencise nga paragrafi (4) i ke-
tij neni, e cakton themeluesi i Agjencise për Punesime të 
Perkohshme. 

Të huajit duhet t'i lejohet kryerja e punesimeve të per-
kohshme me arketim, vetem nese me shtetin shtetas i të ci-
lit eshte ekziston reciprocitet në kryerjen e ndermjetesimit 
me arketim për punesime të perkohshme."  

 
Neni 2 

Pas nenit 5 shtohen 6 nene të reja 5-a, 5-b, 5-v, 5-g, 5-d 
dhe 5-gj, si vijojne:  

 
"Neni 5-a 

Për marrjen e licences A Agjencia për Punesime të Per-
kohshme detyrohet që të siguroje hapesire afariste prej së 
paku 60m², për licence B - së paku 40m², për licence V - së 
paku 20m² për kryerjen e puneve të punesimeve të per-
kohshme, që i ploteson kushtet sanitare dhe kushtet tjera në 
pajtim me rregullat për siguri dhe shendet gjate punes. 

Si deshmi për hapesiren e siguruar afariste kerkuesi i li-
cences dorezon deshmi për pronesi ose marreveshje për qi-
ra të verifikuar te noteri. 

Plotesimin e kushteve hapesinore dhe teknike të perca-
ktuara me kete ligj e percakton inspektori i punes, në afat 
prej 15 ditesh nga dita e regjistrimit të Agjencise për Pune-
sime të Perkohshme në Regjistrin Qendror të Republikes së 
Maqedonise.  

 
Neni 5-b 

Për marrjen e licences A, Agjencia për Punesime të 
Perkohshme detyrohet që të kete së paku gjashte persona 
në marredhenie pune në kohe të pacaktuar, për licence B - 
së paku kater në marredhenie pune në kohe të pacaktuar, 
ndersa për licence V - së paku dy persona në marredhenie 
pune në kohe të pacaktuar.  

Numri i personave në marredhenie pune në Agjenci për 
Punesime të Perkohshme deshmohet me dorezim të ek-
zemplarit nga marreveshja për punesim dhe formularit 
M1/M2 nga Agjencia për Punesim e Republikes së Maqe-
donise, në afat prej pese ditesh pas regjistrimit të Agjencise 
për Punesime të Perkohshme në Regjistrin Qendror të Re-
publikes së Maqedonise, te ministria kompetente për cesht-
jet e punes. 

 
Neni 5-v 

Për marrjen e licences për kryerjen e punesimeve të 
perkohshme, nevojitet që Agjenci për Punesime të Per-
kohshme të disponoje edhe me pajisje të domosdoshme për 
zyra për punen e të punesuarve në Agjenci dhe për shfryte-
zuesit e sherbimeve të Agjencise, si dhe telefon të drejtper-
drejte, faks dhe së paku dy kompjutere me lidhje interneti.  
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Neni 5-g 
Licencen për kryerjen e punesimeve të perkohshme e les-

hon ministria kompetente për ceshtjet e punes, me propozim të 
komisionit të perbere prej tre anetareve të emeruar me aktven-
dim nga ministri kompetent për ceshtjet e punes.  

Licenca për kryerjen e punesimeve të perkohshme les-
hohet me vlefshmeri prej dy vitesh me mundesi për vazh-
dim në çdo dy vite, në baze të kerkeses së themeluesit - 
personit pergjegjes të Agjencise për Punesime të Perkohsh-
me të parashtruar më së voni 90 dite para skadimit të 
vlefshmerise së licences, e pas mbikeqyrjes së kryer para-
prakisht nga inspektori i punes për plotesimin e kushteve 
për themelim dhe pune të Agjencise të percaktuara me kete 
ligj.  

Neni 5-d 
Agjencia për Punesime të Perkohshme regjistrohet në 

regjistrin e agjencive për punesime të perkohshme në mini-
strine kompetente për ceshtjet e punes, në baze të kerkeses 
së themeluesit - personit pergjegjes të Agjencise për Pune-
sime të Perkohshme në të cilen shenohet emri dhe mbiemri 
i themeluesit - personit pergjegjes, numri unik amë i qyte-
tarit, adresa dhe vendbanimi i personit pergjegjes, telefoni 
për kontakt dhe adresa elektronike, titulli, adresa dhe selia, 
telefoni për kontakt, adresa elektronike dhe lenda e punes 
së agjencise për punesime të perkohshme.  

Me kerkesen nga paragrafi 1 i ketij neni, dorezohen do-
kumentet si vijojne: 

- deklarate për themelimin e Agjencise për Punesime të 
Perkohshme, 

- deklarate për themeluesin - personin pergjegjes të Ag-
jencise për Punesime të Perkohshme, 

- nenshkrimi i verifikuar te noteri i themeluesit - perso-
nit pergjegjes të Agjencise për Punesime të Perkohshme, 

- garanci bankare, në pajtim me tipin e licences që ker-
kohet, në shume të percaktuar në nenin 6 të ketij ligji dhe 

- deshmi për plotesimin e kushteve hapesinore, kadro-
vike dhe teknike në pajtim me kete ligj. 

Pas regjistrimit të agjencise në regjistrin e agjencive 
për punesime të perkohshme, ministria kompetente për 
ceshtjet e punes miraton aktvendim në baze të të cilit Ag-
jencia regjistrohet edhe në Regjistrin Qendror të Republi-
kes së Maqedonise dhe e merr cilesine e personit juridik.   

Në regjistrin nga paragrafi 1 i ketij neni regjistrohen: 
numri rendor, numri dhe data e leshimit të licences, tipi i li-
cences së leshuar, emri, mbiemri, numri unik amë i qyteta-
rit, adresa, vendbanimi, telefoni për kontakt dhe adresa ele-
ktronike e themeluesit - personit pergjegjes të Agjencise 
për Punesime të Perkohshme, titulli, adresa, selia, telefoni 
për kontakt dhe adresa elektronike e agjencise për  punesi-
me të perkohshme, koha e vlefshmerise së licences, koha e 
vazhdimit dhe koha e heqjes së licences." 

 
Neni 3 

Në nenin 6 paragrafi (2) pika 1, ndryshohet si vijon: 
"1) për lidhje të 250 deri në 500 marreveshje për pune-

sim - 30 000 euro, ndersa mbi 500 marreveshje për pune-
sim - 50 000 euro në kundervlere me denare të llogaritur si-
pas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes së 
Maqedonise;". 

Në paragrafin 5 pas fjaleve: "të papaguara" shtohen fja-
let: "rroga dhe". 

Pas paragrafit 5 shtohet paragrafi i ri (6), si vijon: 
"Dispozitat e paragrafeve 1, 2, 3, 4 dhe 5 të ketij neni, 

kane të bejne edhe me Agjencine për Punesime të Per-
kohshme të themeluar nga personi juridik." 

 
Neni 4 

Në nenin 9 paragrafi 5 ndryshohet si vijon: 
"Licenca për kryerjen e puneve të perkohshme shfuqi-

zohet dhe Agjencia për Punesime të Perkohshme shlyhet 
nga regjistri nga neni 5 paragrafi 1 i ketij ligji me detyre 
zyrtare:  

- me diten e skadimit të vlefshmerise së licences, nese 
nuk eshte kerkuar vazhdim i licences në pajtim me kete ligj 
ose licenca nuk eshte vazhduar për arsye të mosplotesimit 
të kushteve të percaktuara me kete ligj, 

- nese në afat prej pese ditesh nga shkaktimi i ndryshi-
meve lidhur me kushtet për marrjen e licences për kryerjen 
e punesimeve të perkohshme, agjencia për punesime të per-
kohshme nuk e njofton për kete ministrine kompetente për 
ceshtje të punes, 

- nese Agjencia për Punesime të Perkohshme, punesi-
met e perkohshme i kryen në kundershtim me kete ligj, 

- kur Agjencia për Punesime të Perkohshme nuk dore-
zon ekzemplar nga marreveshjet e lidhura për punesim te 
inspektori i punes dhe te Agjencia për Punesim e Republi-
kes së Maqedonise, 

- nese punetoreve me të cilet Agjencia për Punesime të 
Perkohshme ka lidhur marreveshje për punesim nuk u ka 
paguar rroge dhe kontribute nga rroga mbi tre muaj, dhe 
për kete nuk e ka njoftuar inspektorin e punes ose rrogen 
nuk e paguan në pajtim me ligjin, marreveshjen kolektive, 
marreveshjen për kalimin e punetorit dhe marreveshjen për 
punesim dhe 

- kur Agjencia për Punesime të Perkohshme do ta 
ndryshoje adresen dhe seline dhe për kete në afat prej pese 
ditesh nuk e njofton ministrine kompetente për ceshtjet e 
punes, për ndryshime në regjistrin e Agjencive për Punesi-
me të Perkohshme dhe Regjistrin Qendror të Republikes së 
Maqedonise."  

Paragrafet 8 dhe 9 shlyhen. 
 

Neni 5 
Në nenin 10 pika në fund të fjalise zevendesohet me 

presje dhe shtohen fjalet: "për kryerjen e punesimeve të 
perkohshme, as për kohe më të gjate se koha e vlefshmeri-
se së licences për kryerjen e punesimeve të perkohshme 
dhe të garancise bankare."  

 
Neni 6 

Në nenin 12 paragrafi 3 pika në fund të fjalise shlyhet 
dhe shtohen fjalet: "dhe në Agjencine për Punesim të Re-
publikes së Maqedonise, në afat prej pese ditesh nga dita e 
lidhjes së marreveshjes."  

 
Neni 7 

Në nenin 13 paragrafi 3 shlyhet. 
 

Neni 8 
Agjencite ekzistuese për punesime të perkohshme det-

yrohen që ta harmonizojne punen e tyre me kete ligj në afat 
prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji, 
në të kunderten do të shfuqizohet licenca e tyre për kryer-
jen e punesimeve të perkohshme e leshuar para hyrjes në 
fuqi të ketij ligji. 

 
Neni 9 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për Agjenci për Punesime të Perkohshme. 

 
Neni 10 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 

__________ 
483. 

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 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за работните односи, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 21 јануари 2013 година. 
  
   Бр. 07-413/1                               Претседател 

21 јануари 2013 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 РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

 
Член 1 

Во Законот за работните односи  („Службен весник 
на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008, 
161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/11, 11/12 и 39/12), по членот 9-а се додава нов член 
9-б, кој гласи: 

 
„Член 9-б 

Заштита од дискриминација на работничка по ос-
нов на бременост, раѓање и родителство 

(1) Забранети се сите облици на дискриминација на 
работничка поради бременост, раѓање и родителство, 
без оглед на времетраењето и видот на работниот од-
нос заснован согласно со закон. 

(2) Забраната на дискриминација од ставот (1) на 
овој член се однесува на пристапот до вработување, ус-
ловите за работа и сите права од работен однос и отка-
жувањето на договорот за вработување на работнички 
кои се наоѓаат во состојба на бременост или користат 
права кои произлегуваат од  раѓање и родителство.“ 

 
Член 2 

Во членот 11 по ставот (3) се додава нов став (4), 
кој гласи: 

„(4)  Во случај на спор кога е постапено спротивно 
на членот 9-б од овој закон, товарот на докажување па-
ѓа на работодавачот.“ 

             
Член 3 

Во членот 25 по ставот (2) се додаваат два нови ста-
ва (3) и (4), кои гласат: 

„(3)  Забраната за барање доставување на други ис-
прави и докази од ставот (2) на овој член вклучува и за-
брана за барање на тест за бременост или потврда за 
таков тест при склучување на договор за вработување 
со работничка, без оглед на работното место за кое се 
заснова работниот однос. 

(4) Доколку работата предизвикува значителен ри-
зик за здравјето на мајката и детето, а таквите ризици 
се предвидени согласно со прописите од областа на  
безбедност и здравје при работа кои се однесуваат на 
бремени работнички, работнички кои неодамна се по-
родиле или дојат, работодавачот од ставот (2) на овој 
член е должен да ја извести работничката за опасности-
те кои произлегуваат од работата при склучувањето на 
договорот за вработување.“ 

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат 
ставови  (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11). 

Член 4 
Членот 101 се менува и гласи: 
„(1) Работодавачот не смее да го откаже договорот 

за вработување на работникот за време на бременост, 
раѓање и родителство, за време на сместување на дете 
кај посвоител, отсуство од работа за родителство од 
страна на татко или посвоител на дете и скратено ра-
ботно време поради грижа за дете со развојни пробле-
ми и посебни образовни потреби и спреченост за нега 
на дете до тригодишна возраст. 

(2) Отказот на договорот за вработување е ништо-
вен, доколку на денот на врачувањето на отказот рабо-
тодавачот бил запознаен со околностите од ставот (1) 
на овој член, или доколку работникот во рок од 15 дена 
од врачувањето на отказот го извести работодавачот за 
постоење на околностите од ставот (1) на овој член со 
доставување на соодветна потврда од овластен лекар 
или надлежен орган. 

(3) Околностите од ставот (1) на овој член не го 
спречуваат престанокот на договорот за вработување 
склучен на определено време, со истек на времето за 
кое тој договор е склучен. 

(4) Забраната за отказ од ставот (1) на овој член не 
се однесува на откажување на договорот за вработува-
ње поради потешки прекршувања на договорните обвр-
ски, односно поради кршење на работниот ред и дис-
циплина или работните обврски за кои се дава отказ 
без отказен рок согласно со  закон и колективен дого-
вор. 

(5) Работодавачот може да го откаже договорот за 
вработување поради основите утврдени во ставот (4) на 
овој член, само по претходна согласност на синдикатот 
чиј член е работникот кој се штити од отказ.  

(6) Доколку синдикатот во рок од осум дена не се 
изјасни за откажување на договорот од ставот (5) на 
овој член со давање или не давање на согласност, ќе се 
смета дека се согласил со одлуката на работодавачот. 

(7) Доколку синдикатот не даде согласност за отка-
жување на договорот за вработување на работникот од 
ставот (1) на овој член, работодавачот може во рок од 
15 дена од денот на доставувањето на изјавата за не да-
вање на согласност да поведе постапка за нејзино пре-
испитување со судска или арбитражна одлука. 

(8) Постапката за преиспитување на согласноста од 
ставот (7) на овој член ја спроведува надлежниот суд 
во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на тужба 
од работодавачот. 

(9) Доколку кај работодавачот не е формиран син-
дикат или работникот од ставот (1) на овој член  не е 
член на синдикат, претходна согласност за отказот на 
договорот за вработување дава надлежниот инспектор 
на трудот. 

(10) Во текот на постапката за претходна соглас-
ност во која учествува надлежниот инспектор на тру-
дот се применуваат роковите и  дејствијата од  ставови-
те (6), (7) и (8) на овој член.“ 

 
Член 5 

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 MARREDHENIE PUNE  
Neni 1 

Në Ligjin për marredhenie pune ("Gazeta Zyrtare e Re-
publikes së Maqedonise" numer 62/2005, 106/2008, 
161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/11, 11/12 dhe 39/12), pas nenit 9-a shtohet nen i ri 9-b, 
si vijon: 
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"Neni 9-b 
Mbrojtja nga diskriminimi e punetores në baze të shtat-

zenise, lindjes dhe prinderise 
(1) Ndalohen të gjitha format e diskriminimit të pune-

tores për shkak të shtatzenise, lindjes dhe prinderise, pa 
marre parasysh kohezgjatjen dhe llojin e marredhenies së 
punes të themeluar në pajtim me ligjin. 

(2) Ndalimi i diskriminimit nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni ka të beje me qasjen në punesim, kushtet për pune dhe të 
gjitha të drejtat nga marredhenia e punes dhe anulimin e 
marreveshjes për punesim të punetoreve  të cilat jane në 
gjendje shtatzenie ose shfrytezojne të drejta që dalin nga 
lindja dhe prinderia." 

    
Neni 2 

Në nenin 11 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), 
si vijon: 

"(4) Në rast kontesti kur eshte vepruar në kundershtim 
me nenin 9-b të ketij ligji, ngarkimi i deshmimit i takon pu-
nedhenesit." 

             
Neni 3 

Në nenin 25 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të 
rinj (3) dhe (4), si vijojne: 

"(3) Ndalimi për kerkese të dorezimit të dokumenteve 
dhe deshmive tjera nga paragrafi (2) i ketij neni, e perfshin 
edhe ndalimin për kerkese të testit për shtatzeni ose verteti-
mit për test të tille gjate lidhjes së marreveshjes për pune-
sim me punetore, pa marre parasysh vendin e punes për të 
cilin themelohet marredhenia e punes.   

(4) Nese puna shkakton rrezik të konsiderueshem për 
shendetin e nenes dhe femijes, e rreziqet e tilla jane parapa-
re sipas rregullave nga sfera e sigurise dhe shendetit gjate 
punes që kane të bejne me punetoret shtatzena, punetoret 
që sapo kane lindur ose japin gji, punedhenesi nga paragra-
fi (2) i ketij neni eshte i obliguar që ta njoftoje punetoren 
për rreziqet  që dalin nga puna gjate lidhjes së marrevesh-
jes për punesim." 

Paragrafet (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) behen para-
grafe (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11). 

 
Neni 4 

Neni 101 ndryshohet si vijon: 
"(1) Punedhenesi nuk guxon ta anuloje marreveshjen 

për punesim të punetorit gjate kohes së shtatzenise, lindjes 
dhe prinderise, gjate kohes së vendosjes së femijes te adop-
tuesi, mungeses nga puna për prinderi nga babai ose adop-
tuesi i femijes dhe orarit të shkurtuar të punes për shkak të 
perkujdesjes për femije me probleme në zhvillim dhe nevo-
ja të vecanta arsimore dhe pengese për kurim të femijes de-
ri në moshen trevjecare. 

(2) Anulimi i marreveshjes për punesim eshte i pavlefs-
hem, nese në diten e dorezimit të pushimit nga puna puned-
henesi ka qene i njoftuar me rrethanat nga paragrafi (1) i 
ketij neni, ose nese punetori në afat prej 15 ditesh nga do-
rezimi i pushimit nga puna e njofton punedhenesin për ek-
zistimin e rrethanave nga paragrafi (1) i ketij neni, me do-
rezimin e vertetimit perkates nga mjeku i autorizuar ose or-
gani kompetent. 

(3) Rrethanat nga paragrafi (1) i ketij neni, nuk e pen-
gojne nderprerjen e marreveshjes për punesim të lidhur në 
kohe të caktuar, me kalimin e kohes për të cilen ajo marre-
veshje eshte lidhur. 

(4) Ndalimi për pushim nga puna nga paragrafi (1) i ke-
tij neni, nuk ka të beje me anulimin e marreveshjes për pu-
nesim për shkak të shkeljeve të renda të detyrave kontra-
ktuese, respektivisht për shkak të shkeljes së rendit dhe di-
siplines së punes ose detyrave të punes për të cilat jepet 
pushim nga puna pa afat skadimi në pajtim me ligjin dhe 
marreveshjen kolektive. 

(5) Punedhenesi mund ta anuloje marreveshjen për pu-
nesim për shkak të bazave të percaktuara në paragrafin (4) 
të ketij neni, vetem pas pelqimit paraprak të sindikates ane-
tar i së ciles eshte punetori që mbrohet nga pushimi nga pu-
na.  

(6) Nese sindikata në afat prej tete ditesh, nuk deklaro-
het për anulimin e marreveshjes nga paragrafi (5) i ketij ne-
ni me dhenien ose mosdhenien e pelqimit, do të konsidero-
het se eshte pajtuar me vendimin e punedhenesit. 

(7) Nese sindikata nuk jep pelqim për anulimin e mar-
reveshjes për punesim të punetorit nga paragrafi (1) të ketij 
neni, punedhenesi mundet në afat prej 15 ditesh nga dita e 
dorezimit të deklarates për mosdhenien  e pelqimit, të ngre-
je procedure për rishqyrtimin e tij me vendim gjyqesor ose 
të arbitrazhit. 

(8) Proceduren për rishqyrtim të pelqimit nga paragrafi 
(7) të ketij neni, e zbaton gjykata kompetente në afat prej 
30 ditesh nga dita e paraqitjes së padise nga punedhenesi. 

(9) Nese te punedhenesi nuk eshte formuar sindikate 
ose punetori  nga paragrafi (1) i ketij neni nuk eshte anetar 
i sindikates, pelqim paraprak për anulim të marreveshjes 
për punesim jep inspektori kompetent i punes. 

(10) Gjate procedures për pelqim paraprak në të cilen 
merr pjese inspektori kompetent i punes, zbatohen afatet 
dhe veprimet nga paragrafet (6), (7) dhe (8) të ketij neni." 

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 

__________ 
484. 

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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО  

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 21 јануари 2013 година. 

  
   Бр. 07-414/1                               Претседател 

21 јануари 2013 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 ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО  

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за задолжително капитално финансира-

но пензиско осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 
113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 
36/11 и 98/12),  во членот 1 став (2) по зборот „инстру-
менти“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по збо-
рот „средства“ се додаваат зборовите: „и да вршат исп-
лати на програмирани повлекувања“.  
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Член 2 
Во  членот 3 став (1)  по точката 5 се додаваат две 

нови точки 5-а и 5-б, кои гласат: 
„5-а. „Пензиониран член“ е физичко лице кое ос-

тварило право на пензија од задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување преку програмира-
ни повлекувања и има индивидуална сметка во задол-
жителен пензиски фонд и од која врши повлекувања на 
средствата;  

5-б. „Овластен актуар“ е физичко лице кое има доз-
вола за работа како овластен актуар од страна на Аген-
цијата за супервизија на осигурување;“. 

Точката 7 се менува и гласи:  
“„Агент“ е лице кое врши работи на маркетинг на 

пензиски фондови;“.  
Во точката 12 потточка г) сврзникот „и“ на крајот 

од реченицата се заменува со точка и запирка. 
Во точката 13 точката на крајот од реченицата се 

заменува со сврзникот „и“. 
По точката 13  се додава нова точка 14, која гласи:  
“14. „Работи на маркетинг” се сите активности чија 

цел е рекламирање на друштво за управување со задол-
жителни пензиски фондови и на задолжителен пензи-
ски фонд и информирање и склучување на договори за 
членство во задолжителен пензиски фонд и за исплата 
на средства од задолжителен пензиски фонд што  вклу-
чува:  

а) рекламирање на работењето на друштвото и за-
должителниот пензиски фонд со кој тоа управува; 

б) информирање за карактеристиките на задолжи-
телно капитално финансирано пензиско осигурување; 

в) информирање за надоместоците и трансакциони-
те провизии; 

г) информирање за приносот на задолжителниот 
пензиски фонд; 

д) информирање за инвестиционото портфолио на 
задолжителниот пензиски фонд; 

ѓ) информирање за индивидуални сметки; 
е) зачленување и премин на членови од еден во 

друг задолжителен пензиски фонд;   
ж) склучување на договори за програмирани повле-

кувања и 
з) други активности заради рекламирање и обезбе-

дување на информации поврзани со работењето на 
друштвото и на задолжителниот пензиски фонд.“ 

 
Член 3 

Во членот 4 ставовите (2) и (3) се менуваат и гла-
сат:  

„(2) Агенцијата го пропишува начинот на добро 
корпоративно управување на друштвото. 

(3) Друштвото е должно да донесе кодекс за добро 
корпоративно управување согласно со прописот од ста-
вот (2) на овој член.“  

 
Член 4 

Во членот 18 став (1) зборовите: „односно генера-
лен директор или директор“ се заменуваат со зборови-
те: „и раководно лице“, а зборовите: „генерален дире-
ктор или директор“ се заменуваат со зборовите: „рако-
водно лице“. 

 
Член 5 

По членот 18 се додаваат два нови члена 18-а и 18-
б, кои гласат: 

 
„Член 18-а 

(1) Член на управен одбор, на надзорен одбор, рако-
водно лице во друштвото и орган на друштвото има 
фидуцијарна должност да работи единствено во корист 
на интересите на членовите и на пензионираните чле-
нови на задолжителниот пензиски фонд. Должноста 

треба да ја спроведува со примена на високи стандарди 
на етика и интегритет и без конфликт на интереси и да 
обезбеди нивна примена од страна на секој вработен и 
работно ангажиран во друштвото. 

(2) Член на управен одбор, на надзорен одбор и ра-
ководно лице во друштвото треба да има соодветна 
управувачка и оперативна компетентност заради извр-
шување на должностите кои му се доделени и секогаш 
да се информира за прашањата кои се однесуваат на 
неговиот  делокруг на работа.  

 
Член 18-б 

(1) Друштвото е должно да воспостави ефикасни 
контролни механизми кои се документирани во него-
вите интерни акти со цел за ублажување на сите ризи-
ци кои влијаат на интересите на членовите и на пензио-
нираните членови на задолжителниот пензиски фонд.   

(2) Друштвото е должно да воспостави процедура и 
да определи лица за следење и обезбедување на усогла-
сеност на работењето со закон, подзаконските акти и 
интерните акти на друштвото.“ 

  
Член 6 

Во членот 19 став (1) по зборот „членовите“ се до-
даваат зборовите: „и пензионираните членови“. 

 
Член 7 

Во членот 21 ставот (1) се менува и гласи: 
„Друштвото или друштвото за управување со за-

должителни и доброволни пензиски фондови е должно 
да води целосна, точна и ажурна евиденција за индиви-
дуалната сметка на секој член и на пензиониран член 
на задолжителниот пензиски фонд, за неговите уплате-
ни придонеси, односно исплатени и пренесени средс-
тва, бројот на сметководствени единици на сметката и 
вредноста на сметката, како и други податоци утврдени 
со закон. “ 

Во ставот (2) точка а) по зборот „членовите“ се до-
даваат зборовите: „и за пензионираните членови“, а по 
зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и за пензио-
нирани членови“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Друштвото или друштвото за управување со за-

должителни и доброволни пензиски фондови е должно 
да ја чува евиденцијата со сите податоци содржани на 
индивидуалните сметки и потсметки, врз основа на ин-
формациите со состојбата од последниот работен ден 
на секоја календарска година и на надворешен меди-
ум.“ 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5). 
Во  ставот (5) кој станува став (6) бројот „(3)“ се за-

менува со бројот „(4)“. 
Ставот (6) станува став (7). 
 Член 8 
Во членот 21-а став (2) точка е) сврзникот „и“ се за-

менува со точка и запирка.  
Во точката ж) точката на крајот од реченицата се 

заменува со точка и запирка. 
По точката ж) се додаваат две нови точки з) и ѕ), 

кои гласат: 
„з) оцена на процесот на исплати преку програми-

рани повлекувања и 
ѕ) оцена на процесот на управување со ризици.“  

Член 9 
По членот 21-а се додаваат два нови члена  21-б и 

21-в, кои гласат: 
 

„Член 21-б 
(1) Друштвото е должно да назначи овластен актуар 

кој за својата работа одговара пред управниот одбор на 
друштвото. 
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 (2) Доколку овластениот актуар престане да врши 
актуарски работи во друштвото, друштвото е должно 
за тоа да ја извести Агенцијата во рок од пет дена од 
престанокот. 

(3) Друштвото е должно во рок од 30 дена од денот 
на престанокот на вршење на работите на овластениот 
актуар да назначи нов овластен актуар.  

(4) Друштвото не смее да назначи овластен актуар 
кој е поврзано лице со друштвото согласно со овој за-
кон. 

 (5) Овластениот актуар е должен да даде насоки за 
пресметки на програмираните повлекувања и да прове-
ри дали направените пресметки и користените  табли-
ци на смртност и каматни стапки се пресметани во сог-
ласност со закон и подзаконските акти пропишани од 
Агенцијата. 

(6) Овластениот актуар е должен да врши проверка 
на ликвидноста на задолжителниот пензиски фонд. 

(7) Секое тримесечје овластениот актуар изготвува 
потврда со мислење за преземените дејствија од ставо-
вите (5) и (6) на овој член на начин, содржина и форма 
пропишани од Агенцијата.   

(8) Овластениот актуар потврдата со мислење од 
ставот (7) на овој член ја поднесува до управниот од-
бор на друштвото. 

(9) Овластениот актуар изготвува извештај за свое-
то работење за претходната година и го доставува на 
усвојување до надзорниот одбор на друштвото.  

(10) Доколку овластениот актуар при вршење на 
својата работа утврди дека програмираните повлекува-
ња не се пресметани согласно со закон и подзаконски 
акти пропишани од Агенцијата, истиот е должен вед-
наш да го извести управниот одбор на друштвото. До-
колку управниот одбор не го земе предвид известува-
њето на овластениот актуар, тој е должен веднаш да ја 
извести Агенцијата.  

 
Член 21-в 

(1) Друштвото е должно да воспостави активности 
за управување со ризици на задолжителниот пензиски 
фонд.  

(2) Друштвото е должно да назначи лице одговорно 
за управување со ризици кое треба да има соодветни 
квалификации за извршување на активности поврзани 
со управување со ризици и  да нема конфликт на инте-
рес.  

(3)  Лицето од ставот (2) на овој член треба има 
пристап до податоците во друштвото. Лицето е должно 
да обезбедува објективна анализа на ризиците и пра-
вилно да го советува управниот одбор при донесување 
на одлуките, имајќи ги предвид сите релевантни ризи-
ци.  

(4)  Лицето од ставот (2) на овој член поднесува из-
вештај до управниот одбор на друштвото.  

(5) Извештајот од ставот (4) на овој член друштвото 
е должно да го доставува до Агенцијата, најмалку ед-
наш годишно, односно веднаш доколку се утврди дека 
настанала сериозна закана по интересите на членовите 
и на пензионираните членови.“ 

 
Член 10 

По членот 22-а се додава нов член 22-б, кој гласи: 
 

„Член 22-б 
Друштвото е должно да дава, води, евидентира, ар-

хивира, доставува, објавува точни и ажурирани изве-
стувања, податоци, информации.“ 

 
Член 11 

Во членот 39-в став (1) точката ѕ) се менува и гла-
си:  

„податоци за лица кои ќе бидат на раководни места 
и други лица кои се предлага да бидат одговорни за ин-
вестиционите одлуки, управување со ризици, внатреш-
на ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контро-
ла на агенти и пресметка на програмирани повлекува-
ња;“. 

Во точката к) сврзникот „и“ на крајот од реченица-
та се заменува со точка и запирка. 

Во точката л) точката на крајот од реченицата се за-
менува со сврзникот „и“. 

По точката л) се додава нова точка љ), која гласи: 
„љ) потпишана изјава, од овластени потписници на 

сите лица кои би биле основачи дека по добивање на 
одобрение за управување со задолжителен пензиски 
фонд друштвото ќе се вклучи во Центарот за електрон-
ски систем за котација (во натамошниот текст: Цента-
рот),  согласно со Законот за исплата на пензии и пен-
зиски надоместоци од капитално финансирано пензи-
ско осигурување и“. 

 
Член 12 

Во членот 39-г по зборот „зачленат“ се додаваат 
зборовите: „или станат пензионирани членови“. 

Во точката д) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и на пензионираните членови“. 

Во точката е) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и пензионираните членови “, а по зборот 
„членови“ се додаваат зборовите: „или пензионирани 
членови“. 

 
Член 13 

Во членот 39-е по ставот (4) се додава нов став (5), 
кој гласи: 

„(5) Друштвото е должно во рок од 90 дена од де-
нот на полноважноста на одобрението за управување 
со задолжителен пензиски фонд согласно со ставот (2) 
на овој член да се вклучи во Центарот согласно со За-
конот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од 
капитално финансирано пензиско осигурување.“  

Ставот (5) станува став (6).  
Член 14 

Во членот 39-з ставот (1) се менува и гласи: 
„Агенцијата може да повлече или укине одобрение 

за управување со задолжителен пензиски фонд од 
истите причини од кои одбива барање поради не доста-
вување на документите од членот 39-в од овој закон, не 
исполнување на условите од членовите 39-г и 39-е став 
(5) од овој закон, злоупотреба на податоци за времено 
распределени осигуреници, членови или пензионирани 
членови, на барање од друштвото или друштвото за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови, грубо кршење на одредбите од овој закон  и 
во други случаи утврдени со овој закон.“ 

Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и на пензионираните членови“. 

 
Член 15 

Во членот 39-ѕ став (2) по зборот „членовите“ се 
додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“. 

Во ставот (3) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и пензионираните членови“. 

 
Член 16 

Во членот 39-ј став (5) точката и) се менува и гласи: 
„податоци за лица кои ќе бидат на раководни места 

и други лица кои се предлага да бидат одговорни за ин-
вестиционите одлуки, управување со ризици, внатреш-
на ревизија, индивидуални сметки, маркетинг, контро-
ла на агенти и пресметка на програмирани повлекува-
ња;“. 

Во точката ј) сврзникот „и“ се заменува со точка и 
запирка. 
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По точката ј) се додава нова точка к), која гласи: 
„к) потпишана изјава од овластени потписници на 

друштвата кои се спојуваат дека по добивање на одо-
брение за управување со задолжителен пензиски фонд 
друштвото ќе се вклучи во Центарот согласно со Зако-
нот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од 
капитално финансирано пензиско осигурување и“. 

Точката к) станува точка л). 
 

Член 17 
Во членот 39-к точка а) по бројот „21-а“ се става за-

пирка и се додаваат  броевите „21-б, 21-в“. 
Во точките г) и д) по зборот „членовите“ се додава-

ат зборовите: „и на пензионираните членови“. 
 

Член 18 
Во членот 39-љ по зборот „членови“ се додаваат 

зборовите: „и пензионирани членови“. 
 

Член 19 
Во членот 39-м став (3) по зборот „членови“ се до-

даваат зборовите: „и пензионирани членови“. 
Во ставот (4) по зборот „членовите“ се става запир-

ка и се додаваат зборовите: „пензионираните членови“. 
 

Член 20 
Во членот 40 став (1) втората реченица се менува и 

гласи: „Задолжителниот пензиски фонд го сочинуваат 
придонесите и средствата на членовите, средствата на 
пензионираните членови и приносите од инвестирани-
те придонеси и средства, намалени за надоместоците 
што се наплатуваат од задолжителниот  пензиски 
фонд.“  

Во ставот (2) по зборот „членови“ се додаваат збо-
ровите: „и пензионирани членови“. 

 
Член 21 

Во членот 45 став (1) точка б) по зборот „членови-
те“ се додаваат зборовите: „и пензионираните члено-
ви“. 

Во точката д) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и пензионираните членови“, а сврзникот 
„и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и за-
пирка. 

 По точката д) се додава нова точка ѓ), која гласи: 
„ѓ) податоци за начинот на пресметка и исплата на 

програмирани повлекувања и“. 
Точката ѓ) станува точка е). 
 

Член 22 
Во членот 46 став (7) по зборот „членовите“ се до-

даваат зборовите: „и на пензионираните членови“. 
 

Член 23 
Во членот 47 став (1) точка д) по зборот „членови-

те“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните чле-
нови“. 

Во точката (ж) по зборот „членови“ се додаваат 
зборовите: „и регистар на пензионирани членови“. 

 
Член 24 

Во членот 48 по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и на пензионираните членови“. 

 
Член 25 

Во членот 49 став (1) по зборот „членови“ се дода-
ваат зборовите: „и пензионирани членови“. 

Во ставот (2) по зборот „членови“ се додаваат збо-
ровите: „и пензионирани членови“, по зборот „членот“ 
се додаваат зборовите: „или пензионираниот член“, а 
по зборот „член“ зборовите: „како член на задолжите-
лен и/или доброволен пензиски фонд“ се бришат. 

Член 26 
Во членот 53 став (1) по точката в) се додава нова 

точка г), која гласи: 
„г) да ги добива на увид сите документи и еле-

ктронската евиденција на Центарот, како и информа-
ции од неговиот управител во врска со активностите на 
Центарот;“. 

Точката г) станува точка д). 
Во точката д) која станува точка ѓ) зборовите: „точ-

ката г)“ се заменуваат со зборовите: „точките г) и д)“. 
Во ставот (2) точка в) точката на крајот од речени-

цата се заменува со сврзникот „и“. 
По точката в) се додава нова точка г), која гласи: 
„г) Центарот заради увид и контрола во законитоста 

на работењето.“ 
Во ставот (5) по зборот „средства“ се става запирка 

и се додаваат зборовите: „на Центарот“. 
 

Член 27 
Во членот 53-б став (1) по зборот „средства“ се ста-

ва запирка и се додаваат зборовите: „на Центарот“. 
 

Член 28 
По членот 53-б се додава нов член 53-в, кој гласи: 
 

„Член 53-в 
(1) Агенцијата презема мерки и определува рокови 

за нивно спроведување, доколку пензиско друштво, чу-
вар на имот, орган на управување или надзор или одго-
ворно лице на пензиското друштво не ги почитува про-
писите и/или интерните акти со кои е уредено работе-
њето на пензиското друштво и нивното управување со 
средствата на пензиските фондови.  

(2) Агенцијата презема мерки поделени во следниве 
групи: 

а) Прва група спроведување на едукација, обука, 
препорака, укажување и предупредување; 

б) Втора група донесување на решение за отстрану-
вање на незаконитост, порамнување и поведување на 
прекршочна постапка и 

в) Трета група одземање на одобрение на член на 
управен одбор и на пензиско друштво. 

(3) При одлучување која мерка ќе ја преземе, Аген-
цијата се раководи од следново:  

а) потенцијалната штета и веројатноста од настану-
вање на незаконитоста и/или неправилноста, односно 
ризикот од нивно настанување, како и нивното влија-
ние врз стабилноста и сигурноста на пензиските друш-
тва, пензиските фондови и пензискиот систем во цели-
на; 

б) влијанието или потенцијалното влијание на мер-
ката на пензиското друштво или на пензискиот фонд во 
насока на спречување на натамошно влошување на со-
стојбата во пензиското друштво или пензискиот фонд;  

в) дали незаконитоста, односно неправилноста била 
намерна и дали се повторува и  

г) подготвеноста на органите на пензиското друш-
тво за отстранување на констатираните незаконитости 
и/или неправилности.“  

 
Член 29 

Во членот 55 став (3) точка в) по зборот „член“ се 
додаваат зборовите: „и пензиониран член“, а по зборот 
„имотот“ се става запирка и се додаваат зборовите: „на 
Центарот“. 

Во точката г) сврзникот „или“ се заменува со запир-
ка, а по зборот „членот“ се додаваат зборовите: „или од 
пензионираниот член“. 

 
Член 30 

Во членот 58 став (1) бројот „131“ се заменува со 
бројот „118“.  
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Член 31 
Членот 61 се менува и гласи: 
„(1) Член на задолжителен пензиски фонд може да 

премине и да се зачлени во друг задолжителен пензи-
ски фонд.  

 (2) Член кој има индивидуална сметка во задолжи-
телен пензиски фонд (постоен задолжителен пензиски 
фонд) може да стане член на задолжителен пензиски 
фонд управуван од друго друштво (иден задолжителен 
пензиски фонд), со потпишување договор за премин со 
друштвото кое управува со идниот задолжителен пен-
зиски фонд согласно со членот 59 од овој закон, потпи-
шување изјава за согласност за премин заверена на но-
тар и плаќање надоместок согласно со членот 98 став 
(1) точка в) од овој закон.  

(3) Друштвото кое управува со идниот задолжите-
лен пензиски фонд е должно да изврши проверка дали 
се исполнети условите од ставот (2) на овој член и да 
го запише членот во Регистарот на членови. 

 (4) Членството во идниот задолжителен пензиски 
фонд започнува на првиот нареден датум за пренос на 
средствата.  

 (5) Агенцијата ја пропишува содржината на дого-
ворот за премин во задолжителен пензиски фонд и из-
јавата за согласност за премин во задолжителен пензи-
ски фонд.“ 

 
Член 32 

Во членот 64-а точка б) зборовите: „131 став (2)“ се 
заменуваат со зборовите: „118 став (2)“. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Агенцијата може да поништи регистрација на 

пензиониран член на задолжителен пензиски фонд во 
регистарот на пензионирани членови доколку: 

а) регистрацијата е заснована на неточни податоци; 
б) врз основа на судска одлука или 
в) во други случаи кои не се во согласност со про-

писите кои го уредуваат пензиското и инвалидското 
осигурување и капиталното финансирано пензиско 
осигурување.“  

Член 33 
Во членот 65 став (1) бројот „132-в“ се заменува со 

бројот „122“. 
Во ставот (4) бројот „139“ се заменува со бројот 

„130“. 
 

Член 34 
Во членот 66-а в став (1) зборовите: „131 став (2)“ 

се заменуваат со зборовите: „118 став (2)“. 
 

Член 35 
Во членот 67 став (4) по зборот „закон“ се става за-

пирка и се додаваат зборовите: „како и на средствата 
на индивидуалната сметка на пензиониран член“. 

 
Член 36 

Во членот 74 став (1) по зборот „зачлени“ се дода-
ваат зборовите: „или да склучи договор за програмира-
ни повлекувања“, а по зборот „член“ се додаваат зборо-
вите: „или пензиониран член“. 

Ставот (5) се менува и гласи:  
„Подарок, во смисла на овој член значи, но не се 

ограничува на парични  награди, плаќање на паричен 
надомест за предвремено прекинување на членство или 
раскинување на договор за програмирани повлекувања 
од друг задолжителен пензиски фонд, подарување на 
подвижни и недвижни ствари, уметнички дела, органи-
зирање изложби или претстави, или други сторувања 
кои вообичаено треба да се платат, освен оние плаќања 
кои непосредно произлегуваат од правата на членовите 
и пензионираните членови на задолжителен пензиски 
фонд.“ 

Член 37 
Во членот 75 став (1) по зборот „членовите“ се до-

даваат зборовите: „и пензионираните членови, а по 
зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензиони-
рани членови“. 

Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и пензионираните членови“, а по зборот 
„зачленат“ се додаваат зборовите: „или да склучат до-
говор за програмирани повлекувања“. 

 
Член 38 

Во членот 76 став (2) се додава нова реченица која 
гласи: „Друштвото или друштвото за управување со за-
должителни и доброволни пензиски фондови е должно 
со деловниот соработник да склучи договор за вршење 
на работите на маркетинг на задолжителен пензиски 
фонд во просториите на деловниот соработник.“  

 
Член 39 

Во членот 77 став (1) по зборот „членство“ се става 
запирка, а зборовите: „или времен договор за членс-
тво“ се заменуваат со зборовите: „договор за премин 
или договор за програмирани повлекувања“. 

Во ставот (2) по зборот „членство“ се става запир-
ка, а зборовите: „или на времениот договор за членство 
во задолжителен пензиски фонд“ се заменуваат со збо-
ровите: „на договорот за премин или на договорот за 
програмирани повлекувања“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„Работи на маркетинг на задолжителни пензиски 

фондови може да врши лице по неговото запишување 
во Регистарот на агенти. Агентот е должен сите конта-
кти со членот, со пензионираниот член или со лицата 
кои имаат право да станат членови или да склучат до-
говор за програмирани повлекувања да ги врши лично 
и не смее да склучува договори преку друго лице.“ 

 
Член 40 

Во членот 78 ставот (1) се менува и гласи: 
„Доколку вработен, претставник, агент или поврза-

но лице на друштво или друштво за управување со за-
должителни и доброволни пензиски фондови изврши 
влијание на член или на пензиониран член да го раски-
не договорот со друго друштво или друштво за управу-
вање со задолжителни и доброволни пензиски фондови 
и да склучи договор со друштвото кое го застапува или 
претставува, мора да им даде приоритет на интересите 
на тој член наспроти личните или интересите на друш-
твото.“  

Член 41 
Во членовите 81 став (1) и 83 став (2) по зборот 

„членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните 
членови“. 

 
Член 42 

Во членот 82 ставот (4) по зборот „членот“ се дода-
ваат зборовите: „и на  пензионираниот член“. 

 
Член 43 

Во членот  85 став  (3) по зборот „фондови“ се ста-
ва запирка и  се додаваат зборовите: „а ги потврдува 
чуварот на имот. 

Во ставот (4) по зборот „членовите„ се додаваат 
зборовите: „и пензионираните членови.„ 

 
Член 44 

Членот 86 се менува и гласи: 
„(1) Друштво кое управува со задолжителен пензи-

ски фонд е должно, на крајот на јуни и декември секоја 
година, да го утврди приносот во номинален и реален 
износ за претходните 84 месеци, согласно со ставот (2) 
на овој член. Доколку задолжителниот пензиски фонд 
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не примал придонеси во период од 84 месеци, но при-
мал во период од 12 месеци, на крајот на јуни, односно 
декември ќе се утврди  приносот за периодот од првиот 
јуни, односно декември по основањето на фондот до 
крајот на јуни, односно декември кога се прави пресме-
тката. Податоците за приносот друштвото ги доставува 
до Агенцијата.  

(2) Приносот на задолжителниот пензиски фонд во 
номинален износ е еднаков на промената на вредноста 
на сметководствената единица на последниот датум на 
процена од ставот (1) на овој член во однос на вредно-
ста на сметководствената единица на последниот датум 
на процена од почетниот месец  од ставот (1) на овој 
член. Приносот на задолжителниот пензиски фонд во 
реален износ се пресметува врз основа на приносот на 
задолжителниот пензиски фонд во номинален износ и 
нивото на трошоците на живот во истиот период за кој 
се пресметува приносот, објавени од Државниот завод 
за статистика на Република Македонија. Износот на 
приносите се изразува во проценти.“ 

 
Член 45 

Во членот 89 став (1) точка а) зборовите: „посебна 
институција овластена“ се заменуваат со зборовите: 
„друштво за осигурување овластено“. 

Во точката б) зборовите: „каде што тој бил член на 
денот на пензионирањето“ се заменуваат со зборовите: 
„со кое членот ќе склучи договор за програмирани пов-
лекувања“. 

 
Член 46 

Членот 90 се менува и гласи: 
„(1) Доколку пресметаната пензија на член на за-

должителен пензиски фонд е поголема или еднаква од 
износот потребен за исплата на инвалидската пензија 
согласно со Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување, членот на задолжителниот пензиски фонд 
може наместо таа инвалидска пензија да избере вид на 
исплата од членот 89 од овој закон. 

(2) Доколку пресметаната пензија на член на задол-
жителен пензиски фонд е поголема или еднаква од из-
носот потребен за исплата на семејната пензија соглас-
но со Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње, корисникот на семејната пензија може наместо таа 
семејна пензија да избере вид на исплата од членот 89 
од овој закон.“ 

 
Член 47 

Членот 91 се менува и гласи: 
„Постапката за споредба на износите на пензии од 

членот 90 од овој закон се прави согласно со Законот 
за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капи-
тално финансирано пензиско осигурување.“ 

 
Член 48 

Во членот 93 зборот „закон“ се заменува со зборо-
вите: „Законот за исплата на пензии и пензиски надо-
местоци од капитално финансирано пензиско осигуру-
вање“. 

 
Член 49 

Во членот 94 став (1) втората реченица се менува и 
гласи: „Информативниот проспект содржи целосни, 
точни и објективни податоци за задолжителниот пензи-
ски фонд и друштвото кое управува со тој фонд, кои се 
потребни потенцијалниот член да донесе одлука за зач-
ленување во задолжителниот пензиски фонд и потен-
цијалниот пензиониран член да склучи договор за про-
грамирани повлекувања, и тоа:“. 

Во точката ж) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и од пензионираните членови“. 

Точката з) се менува и гласи: 

„начин на зачленување, склучување на договор за 
програмирани повлекувања и договор за премин;“. 

Во точката ѕ) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и на пензионираните членови“. 

Во точката к) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и пензионираните членови“. 

Во ставот (4) по зборот „член“ се додаваат зборови-
те: „или од пензиониран член“, а по зборот „членство“ 
се додаваат зборовите: „или ќе сака да склучи договор 
за програмирани повлекувања“. 

 
Член 50 

Во членот 95 став (3) се додава нова реченица која 
гласи: „Ова известување, по претходна писмена соглас-
ност од членот, наместо во писмена форма може да се 
доставува и во електронска форма.“ 

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) Одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) на 

овој член соодветно се применуваат и на пензионира-
ните членови.“ 

 
Член 51 

 Членот 96 се менува и гласи: 
„(1) Друштвото или друштвото за управување со за-

должителни и доброволни пензиски фондови е должно 
на Агенцијата да и ги доставува следниве информации: 

а)  тримесечни неревидирани и годишни неревиди-
рани и ревидирани финансиски извештаи за друштвото  
заедно со бруто биланс; 

б) тримесечни неревидирани основни финансиски 
извештаи и дополнителни извештаи и годишни нереви-
дирани и ревидирани финансиски извештаи и дополни-
телни извештаи за задолжителниот пензиски фонд за-
едно со бруто биланс; 

в) подетални податоци за стекнување и пренос на 
средствата на задолжителниот пензиски фонд со наве-
дување на секое поединечно средство, датумот и цена-
та на трансакцијата и правното лице кое ја врши услу-
гата со хартиите од вредност; 

г) податоци за трошоците за Агенцијата, чуварот на 
имот, трансакции, маркетинг, агенти и другите трошо-
ци согласно со овој закон;  

д) податоци на акционерите на друштвото вклучу-
вајќи имиња и адреси; 

ѓ) имиња на членовите на органите на управување и 
вработените во друштвото  и висината на надоместоци-
те за нивното работење;  

е) информација за доставени известувања до члено-
вите и до пензионираните членови од членот 95 ставо-
ви (1) и (3) од овој закон; 

ж) подетални податоци за вкупниот број на членови 
на задолжителниот пензиски фонд, бројот на членовите 
кои се зачлениле во задолжителниот пензиски фонд, 
бројот на оние кои преминале во друг задолжителен 
пензиски фонд, бројот на починати членови и бројот на 
корисници на пензија;  

з) подетални податоци за вкупниот број на пензио-
нирани членови на задолжителниот пензиски фонд, 
бројот на лица кои склучиле договор за програмирани 
повлекувања и комбинација по вид на исплата, бројот 
на пензионирани членови кои ги прекинале договорите 
за програмирани повлекувања и направиле промена на 
друштвото кое врши исплата на програмирано повле-
кување или видот на исплата на пензија и бројот на по-
чинати пензионирани членови; 

ѕ) евиденцијата од членот 21 став (1) од овој закон; 
и) потврда со мислење од овластениот актуар; 
ј) годишен извештај за работењето на овластениот 

актуар; 
к) отчет за начинот на исполнување на обврските 

од членовите 18-а, 18-б и 21-в од овој закон; 
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л) извештај за извршена процена на средствата на 
задолжителниот пензиски фонд; 

љ) извештаи од внатрешна контроли и внатрешни 
ревизии и 

м) други податоци пропишани од Агенцијата. 
(2) Неревидираните финансиски извештаи од ста-

вот (1) точки а) и б) на овој член се доставуваат во рок 
од еден месец по завршувањето на периодот за кој се 
однесуваат извештаите, а ревидираните финансиски 
извештаи од ставот (1) точки а) и б) на овој член се до-
ставуваат во рок од три месеци по завршувањето на 
периодот за кој се однесуваат извештаите. Извештаите 
од ставот (1) точки а) и б) на овој член друштвото или 
друштвото за управување со задолжителни и добровол-
ни пензиски фондови ги објавува на својата веб стра-
ница во рок од пет дена од доставувањето до Агенција-
та. 

 (3) Податоците од ставот (1) точки в) и л) на овој 
член се доставуваат за секој датум на процена најдоцна 
следниот работен ден. 

(4) Податоците од ставот (1) точки г), ж) и з) на овој 
член се доставуваат еднаш месечно, најдоцна до петти-
от ден во месецот за претходниот месец. 

(5) Податоците од ставот (1) точки д), ѓ) и к) на овој 
член се доставуваат еднаш годишно, најдоцна до 15 
ден од завршувањето на деловната година. 

(6) Податоците од ставот (1) точка е) на овој член 
се доставуваат во рок од еден месец  од завршувањето 
на периодот за кој се однесуваат податоците. 

(7) Извештаите од ставот (1) точка љ) на овој член 
се доставуваат  за секое тримесечје, најдоцна до петти-
от ден во месецот за претходното тримесечје. 

 (8) Потврдата со мислење од ставот (1) точка и) на 
овој член се доставува во рок од еден месец по завршу-
вањето на периодот за кој се однесува потврдата, а из-
вештајот од ставот (1) точка ј) на овој член се доставу-
ва во рок од три месеци по завршувањето на периодот 
за кој се однесува извештајот. 

(9) Евиденцијата од ставот (1) точка ѕ) на овој член 
се доставува во рок од 15 дена по завршувањето на се-
која календарска година. 

 (10) Агенцијата поблиску ги пропишува видот и 
периодот на кој се однесуваат податоците, начинот и 
формата на прикажување на истите и постапката за 
нивно  доставување.“ 

 
Член 52 

Во членот 98 став (1) точка а) процентот „4%“ се 
заменува со процентот „2%”. 

Точката б) се менува и гласи:  
„месечен надоместок од вредноста на нето средс-

твата на задолжителниот пензиски фонд, за покривање 
на трошоците на друштвото или друштвото за управу-
вање со задолжителни и доброволни пензиски фондови 
за управувањето со задолжителниот пензиски фонд. 
Висината на надоместокот ја определува друштвото, но 
таа не може да надмине 0,03 % од вредноста на нето 
средствата. Пресметката на надоместокот се врши на 
секој датум на процена на средствата на задолжителни-
от пензиски фонд и се наплатува на петтиот работен 
ден во месецот по процената и“. 

 
Член 53 

Во членот 100 став (3) зборовите: „времен договор“ 
се заменуваат со зборовите: „ договор за премин“. 

 
Член 54 

Во членовите 101 став (2), 109 став (4), 114, 118 
став (1) и 122 став (3) по зборот „членовите“ се додава-
ат зборовите: „и на пензионираните членови“. 

Член 55 
Членот 102 се брише. 
 

Член 56 
Членот 104 се менува и гласи: 
„(1) Друштвото или друштвото за управување со за-

должителни и доброволни пензиски фондови е должно 
средствата на задолжителниот пензиски фонд да ги ин-
вестира согласно со одредбите од овој закон и инвести-
ционата стратегија со цел за остварување на највисок 
принос единствено во полза на членовите и пензиони-
раните членови на задолжителниот пензиски фонд и 
преку диверзификација и финансиска анализа да се ми-
нимизира ризикот од загуби:  

1) кои настанале поради не плаќање на издавачот 
или другата договорна страна; 

2) кои произлегуваат од влијанието на домашните и 
странските финансиски пазари;   

3) во реалната вредност на средствата на задолжи-
телниот пензиски фонд поради инфлација и 

4) кои се последица од продажба на средствата на 
задолжителниот пензиски фонд поради обезбедување 
на ликвидност на задолжителниот пензиски фонд.  

(2) Член на управен одбор и надзорен одбор во 
друштвото или друштвото за управување со задолжи-
телни и доброволни пензиски фондови при управува-
њето и контролата на инвестирањето на средствата на 
задолжителниот пензиски фонд е должен да применува 
степен на грижа, делотворност и вештини кои би ги 
применувал разумен човек при инвестирање на сопс-
твените средства. Секој член треба да ја исполнува сво-
јата обврска во согласност со неговите фидуцијарни 
должност и треба да обезбеди нивна примена од страна 
на секој вработен и работно ангажиран во друштвото.“  

Член 57 
Во членот 112-а ставот (2) се менува и гласи: 
„Документот за инвестициона стратегија особено 

треба да ги содржи основите за анализи кои опфаќаат 
поставување на планиран принос за задолжителниот 
пензиски фонд за временски период кој соодветствува 
на временскиот период во кој еден член со просечна 
возраст на задолжителен пензиски фонд ќе членува во 
фондот, имајќи го предвид нивото на трошоци за жи-
вот, во согласност со одредбите од членот 104 од овој 
закон. Во документот за инвестициона стратегија треба 
да се наведе како ќе се управува со ризиците кои се по-
врзани со постигнување на планираниот принос и стра-
тешкото инвестирање на средствата, методите за мере-
ње на инвестициониот ризик, процесите за управување 
со ризици кои ќе се применуваат за да се постигне пла-
нираниот принос и следење на начинот на  неговото 
остварување.“ 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Друштвото или друштво за управување со за-

должителни и доброволни пензиски фондови најмалку 
еднаш годишно, за секој пензиски фонд со кој управу-
ва, изготвува документ за начинот на примена на инве-
стиционата стратегија за следните 12 месеци, вклучу-
вајќи стратешкото инвестирање на секоја класа на 
средства, интерните ограничувања за инвестирање и 
изложеноста на ризиците.“  

Ставот (3) станува став (4). 
 

Член 58 
Во членот 117 став (1) по точката д) се додаваат три 

нови точки ѓ) е) и ж), кои гласат: 
„ѓ) врши пресметка на нето средствата и на сметко-

водствената единица на задолжителниот пензиски 
фонд, ги проверува и потврдува пресметките кои ги из-
вршило друштвото или друштвото за управување со за-
должителни и доброволни пензиски фондови и е одго-
ворен за точноста на пресметките; 
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е) известува за годишните собранија на акционери-
те од друштвата и за правата поврзани со сопственоста 
и ги извршува налозите поврзани со остварување на 
правата од сопственост; 

 ж) врши проверка на усогласеноста на портфолио-
то на задолжителниот пензиски фонд со инвестициони-
те ограничувања согласно со овој закон и подзаконски-
те акти;“. 

Точките ѓ) и е) стануваат точки з) и ѕ). 
 

Член 59 
Во членот 118 ставот (3) се менува и гласи: 
„На секој датум на процена чуварот на имот ја изве-

стува Агенцијата за вредноста на нето средствата и на 
сметководствената единица на задолжителниот пензи-
ски фонд.“ 

По ставот (3) се додаваат четири нови ставови (4), 
(5), (6) и (7), кои гласат: 

„(4) Доколку постои неусогласеност на пресметките 
на нето средствата и на сметководствената единица на 
задолжителниот пензиски фонд направени од друштво-
то или друштвото за управување со задолжителни и до-
броволни пензиски фондови и од чуварот на имот, 
друштвото или друштвото за управување со задолжи-
телни и доброволни пензиски фондови е должно да се 
усогласи со пресметките направени од чуварот на 
имот. Чуварот на имот веднаш ја известува Агенцијата 
за  начинот на разрешување на неусогласеноста. 

(5) Доколку, по проверката од членот 117 став (1) 
точка ж) од овој закон, чуварот на имот утврди неусог-
ласеност на портфолиото на задолжителниот пензиски 
фонд веднаш ја известува Агенцијата.   

(6) Чуварот на имот доставува до Агенцијата изве-
штај за своето работење еднаш годишно до 31 јануари 
за претходната година.   

(7) Агенцијата поблиску ги пропишува периодот, 
формата и видот на податоците кои треба да бидат со-
држани во извештаите од ставовите (3), (4), (5) и (6) на 
овој член.“ 

 
Член 60 

Во членот 125 став (5) по зборот „членови“ се дода-
ваат зборовите: „и да склучува нови договори за про-
грамирани повлекувања“. 

Во ставот (6) по зборот „членови“ се додаваат збо-
ровите: „и пензионирани членови“. 

 
Член 61 

Во членот 126 став (3) по зборот „членови“ се дода-
ваат зборовите: „и пензионирани членови“. 

 
Член 62 

Во членот 129 по зборот „член“ се додаваат зборо-
вите: „или на пензиониран член“. 

 
Член 63 

Во членот 130  став (1) по бројот „136-а“ сврзникот 
„и“ се заменува со запирка, а по бројот „136-б“ се става 
запирка и се додаваат броевите „136-ѓ и 136-е“.  

 
Член 64 

Во членот 132 став (1) по бројот „136-г“ сврзникот 
„и“ се заменува со запирка, а по бројот „136-д“ се става 
запирка и се додаваат броевите „136-ѓ и 136-е“.  

 
Член 65 

Во членот 133 став (1) точка 3 по зборот „член“ се 
додаваат зборовите:  „или на пензиониран член“. 

Во точката 4 по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „или на пензионираните членови“. 

Во точката 6 по зборот  „закон“ се додаваат зборо-
вите: „и актите на Агенцијата“. 

Во точката 8 по зборот „стандарди“ се додаваат 
зборовите: „и на формата и содржината на финанси-
ските извештаи пропишани од Агенцијата“. 

Точката 11 се менува и гласи: 
„инвестира средства од задолжителниот пензиски 

фонд спротивно на членовите 104, 105, 106, 107 и 108 
од овој закон и актите пропишани од Агенцијата;“.  

Во ставот (3) точка 3 по зборот „одржува“ се става 
запирка и се додава зборот „пресметува“. 

Во ставот (3) точка 4 бројот „(8)“ се заменува со 
бројот „(9)“. 

По точката 9 се додаваат две нови точки 9-а и 9-б, 
кои гласат: 

„9-а) не ја исполнува фидуцијарната должност од 
членот 18-а став (1) од овој закон; 

9-б) не се вклучи во Центарот согласно со членот 
39-е став (5) од овој закон;“. 

 
Член 66 

Во членот 134 став (1) точка 2 по бројот „(3)“ се 
става запирка, а бројот „и (4)“ се заменува со броевите 
„(4) и (5)“.  

Точката 4 се менува и гласи: 
„постапи спротивно на членот 61 став (3) од овој за-

кон;“. 
Во точката 5 зборовите: „ставови (1) и (3)“ се заме-

нуваат со зборовите: „став (1).“ 
Во точката 11 по зборот „членовите“ се додаваат 

зборовите: „и на пензионираните членови“. 
Точката 12 се менува и гласи: 
„не ги доставува до Агенцијата информациите на-

ведени во членот 96 став (1) од овој закон и во актите 
пропишани од Агенцијата;“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
“1)  не донесе Кодекс за добро корпоративно упра-

вување и не работи согласно со членот 4 став (3) од 
овој закон; 

2) не воспостави ефикасни контролни механизми и 
не воспостави процедури и не определи лица согласно 
со членот 18-б од овој закон; 

3) не воспостави организациона единица согласно 
со членот 21-а став (1) од овој закон; 

4) не ги почитува обврските од членот 21-б ставови 
(1), (2), (3) и (4) од овој закон; 

5) не воспостави активности за управување со ризи-
ци, не назначи лице одговорно за управување со ризи-
ци и не достави извештај согласно со членот 21-в ста-
вови (1), (2) и (5) од овој закон; 

6) не назначи надворешен овластен ревизор со до-
бри референци и не објави извадок од ревидираниот 
финансиски извештај со мислење на овластениот реви-
зор согласно со членот 22 од овој закон; 

7) постапи спротивно на членот 22-б од овој закон и 
8) нема документ за инвестициона стратегија со со-

држина согласно со членот 112-а ставови (1) и (2) од 
овој закон и актите пропишани од Агенцијата.“ 

 
Член 67 

Во членот 135 став (1) точка 1 по зборот „став“ бро-
јот „(5)“ се заменува со бројот „(6)“.  

Точката  3 се менува и гласи: 
„не ги исполни обврските од членот 63 став (3) од 

овој закон;“.  
По точката 5 се додава нова точка 5-а, која гласи: 
„5-а) не склучи договор за вршење на работите на 

маркетинг на задолжителен пензиски фонд со деловен 
соработник согласно со членот 76 став (2) од овој за-
кон;“. 

Во точката 6 по зборот „членство“ се става запирка, 
а зборовите: „или времен договор за членство“ се заме-
нуваат со зборовите: „договор за премин или договор 
за програмирани повлекувања“.  
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Во точката 8 по зборот „член“ се додаваат зборови-
те: „и на пензиониран член“. 

По точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:  
„9) доставува податоци до членовите и до пензио-

нираните членови во форма спротивно на членот 95 
став (5) од овој закон.“ 

 
Член 68 

Во членот 136 став (1) точка 1-а бројот „(6)“ се за-
менува со бројот „(5)“. 

Точката 5 се менува и гласи: 
„постапи спротивно на членот 118 од овој закон.“  
 

Член 69 
Во членот 136-г став (1) бројот „52“ се заменува со 

зборовите: „51 став (7)“. 
 

Член 70 
По членот 136-д се додаваат два нови члена 136-ѓ и 

136-е, кои гласат: 
 

„Член 136-ѓ 
Глоба во износ од 4.000  евра  во денарска против-

вредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице 
доколку како: 

1) член на управен одбор, на надзорен одбор и ра-
ководно лице во друштвото доколку не ја исполнува 
фидуцијарната должност од членот 18-а став (1) од 
овој закон; 

2) актуар не се придржува кон обврските предвиде-
ни во членот 21-б ставови (5), (6), (7) и (10) од овој за-
кон и 

3) лице одговорно за управување со ризици не обез-
бедува објективна анализа на ризиците и не го советува 
правилно управниот одбор согласно со членот 21-в 
став (3) од овој закон.  

Член 136-е 
Глоба во износ од 40.000  евра  во денарска против-

вредност ќе му се изрече за прекршок на Центарот до-
колку: 

1) не овозможи пристап до книгите, документите и 
друга евиденција на овластеното лице кое врши кон-
трола во име на Агенцијата согласно со членот 53 став 
(1) точка г) од овој закон и 

2) не ги отстрани незаконитостите согласно со чле-
нот 53 став (5) од овој закон.“  

 
Член 71 

Членот 72 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 88/2008) се менува и гласи: 

 “(1) До денот на започнувањето со примена на За-
конот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од 
задолжително капитално финансирано пензиско осигу-
рување, кога член на пензиски фонд ќе стекне право на 
старосна пензија според Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување,  може да го повлече целиот из-
нос од неговата индивидуална сметка.  

(2) До денот на започнувањето со примена на Зако-
нот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од 
задолжително капитално финансирано пензиско осигу-
рување, кога член на пензиски фонд нема да стекне 
право на старосна пензија според Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување заради тоа што нема 
исполнето пензиски стаж најмалку 15 години, може да 
го повлече целиот износ од неговата индивидуална 
сметка.“  

Член 72 
Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија” број 98/12), во членот 1  став (3) зборовите: „5-а 
која станува точка 5“ се заменуваат со бројот „4-а“. 

 
Член 73 

Висината на надоместокот од придонеси од членот 
52 став 1 од овој закон со кој се менува членот 98 став 
(1) точка а) од Законот за задолжително капитално фи-
нансирано пензиско осигурување, кој го наплатуваат 
друштвата или друштвата за управување со задолжи-
телни и доброволни пензиски фондови се намалува се-
која година и не може да изнесува повеќе од 3,5% за 
2014 година, 3,25% за 2015 година, 3% за 2016 година, 
2,75% за 2017 година, 2,5% за 2018 година  и 2,25%  за 
2019 година од секој уплатен придонес. 

Висината на месечниот надоместокот од вредноста 
на нето средствата од членот 52 став 2 од овој закон со 
кој се менува членот 98 став (1) точка б) од Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигу-
рување, кој го наплатуваат друштвата или друштвата 
за управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови се намалува секоја година и не може да изне-
сува повеќе од 0,045% за 2014 година,  0,04% за 2015 
година, 0,04 % за 2016 година, 0,035% за 2017 година и 
0,035% за 2018 година.  

Сметано од 1 јуни 2013 година висината на надоме-
стокот од придонесите од членот 52 став 1 од овој за-
кон со кој се менува членот 98 став (1) точка а) од За-
конот за задолжително капитално финансирано пензи-
ско осигурување, кој го наплатуваат друштвата или 
друштвата за управување со задолжителни и добровол-
ни пензиски фондови од секој уплатен придонес не мо-
же да изнесува повеќе од 3,75%, а висината на месеч-
ниот надоместокот од вредноста на нето средствата од 
членот 52 став 2 од овој закон со кој се менува членот 
98 став (1) точка б) од Законот за задолжително капи-
тално  финансирано  пензиско  осигурување  не  може 
да изнесува повеќе од 0,045 %. 

 
Член 74 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од една година од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 75 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување. 

 
Член 76 

Одредбите на членот 31 од овој закон со кој се ме-
нува членот 61 од Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување („Службен весник 
на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 
40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 
171/10, 36/11 и 98/12),  ќе започнат да се применуваат 
од 1 јануари 2014 година. 

Одредбите од членот 55 од овој закон со кој се бри-
ше членот 102 од Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување („Службен весник 
на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 
40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 
171/10, 36/11 и 98/12),  ќе започнат да се применуваат 
од 1 јуни 2013 година.  

Одредбите од членот 58 став (1) од овој закон  со 
кој се менува членот 117 став (1) точка ѓ) од Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигу-
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рување („Службен весник на Република Македонија” 
број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/07, 
88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 и 98/12),  ќе за-
почнат да се применуваат од 1 јануари 2014 година.  

Одредбите од членот 59 од овој закон со кој се ме-
нува членот 118 од Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување („Службен весник 
на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 
40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 
171/10, 36/11 и 98/12),  ќе започнат да се применуваат 
од 1 јануари 2014 година.  

 
Член 77 

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 SIGURIM TË DETYRUESHEM PENSIONAL 

ME FINANCIM KAPITAL 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sigurim të detyrueshem pensional me fi-

nancim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedo-
nise" numer 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 
29/2007, 88/2008 , 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 dhe 
98/12) në nenin 1 paragrafi (2) pas fjales "instrumente" lid-
heza "dhe" zevendesohet me presje, kurse pas fjales "mje-
te" shtohen fjalet: "dhe të kryejne pagesa të terheqjeve të 
programuara".  

 
Neni 2 

Në nenin 3 paragrafi (1) pas pikes 5 shtohen dy pika të 
reja 5-a dhe 5-b, si vijojne: 

"5-a. "Anetar i pensionuar" eshte personi fizik i cili ka 
realizuar të drejte të pensionit nga sigurimi i detyrueshem 
pensional me financim kapital permes terheqjeve të progra-
muara dhe ka llogari individuale në fondin e detyrueshem 
pensional dhe nga e cila kryen terheqje të mjeteve.  

5-b. "Aktuar i autorizuar" eshte personi fizik i cili ka 
leje për pune si aktuar i autorizuar nga Agjencia për super-
vizion të sigurimit."   

Pika 7 ndryshohet si vijon:  
"Agjent" eshte personi i cili kryen pune të marketingut 

të fondeve pensionale;". .  
Në piken 12 nenpika g) lidheza "dhe” në fund të fjalise 

zevendesohet me pikepresje. 
Në piken 13 pika  në fund të fjalise zevendesohet me 

lidhezen "dhe". 
Pas pikes 13 shtohet pike e re 14, si vijon: 
"14) '”Pune të marketingut" jane të gjitha aktivitetet 

qellimi i të cilave eshte reklamimi i shoqerise për menax-
him me fondet e detyrueshme pensionale dhe të fondit të 
detyrueshem pensional  dhe informimi dhe lidhjs e marre-
veshjeve për anetaresim në fondit e detyrueshem pensional 
dhe për pagese të mjeteve nga fondi i detyrueshem pensio-
nal që perfshin:  

a) reklamim të punes së shoqerise dhe fondit të detyru-
eshem pensional me të cilin ajo menaxhon; 

b) informim për karakteristikat e sigurimit të detyrues-
hem pensional me financim kapital; 

v) informim për kompensimet  dhe provizionet transa-
ksionale; 

g) informim për të ardhurat  e fondit të detyrueshem 
pensional; 

           d)  informim për portofolin investues të fondit të 
detyrueshem pensional; 

gj) informim për llogarite individuale; 
e) anetarsim dhe kalim të anetareve nga një fond në 

fond tjeter të detyrueshem pensional;   

zh) lidhje të marreveshjeve për terheqje të programuara 
dhe 

z) aktivitete tjera për reklamim dhe sigurim të informa-
tave të lidhura me punen e shoqerise dhe të fondit të det-
yrueshem pensional." 

 
Neni 3 

Në nenin 4 paragrafet (2)  dhe (3) ndryshohen si vijoj-
ne:  

"(2)Agjencia e percakton menyren e menaxhimit të mi-
re korporativ të shoqerise." 

(3)Shoqeria detyrohet të miratoje kodeks për menax-
him të mire korporativ në pajtim me rregullen nga paragra-
fi (2) i ketij neni."  

 
Neni 4 

Në nenin 18 paragrafi (1) fjalet: "perkatesisht drejtor i 
pergjithshem ose drejtor" zevendesohen me fjalet: "dhe 
person udheheqes", ndersa fjalet: "drejtor i pergjithshem 
ose drejtor" zevendesohen me fjalet: "person udheheqes". 

 
Neni 5 

Pas nenit 18 shtohen dy nene të reja 18-a dhe 18-b, si 
vijojne: 

 
"Neni 18-a 

(1) Anetar i bordit drejtues, i bordit mbikeqyres, perso-
ni udheheqes në shoqeri dhe organ të shoqerise ka detyre 
fiduciare të punoje vetem në dobi të interesave të anetareve 
dhe të anetareve të pensionuar të fondit të detyrueshem 
pensional. Detyren duhet ta kryeje me zbatim  të standarde-
ve të larta të etikes dhe integritetit dhe pa konflikt të intere-
save dhe të  siguroje zbatim të tyre nga çdo i punesuar dhe 
i angazhuar me pune në shoqeri. 

(2) Anetari i bordit drejtues, i bordit mbikeqyres dhe 
personi pergjegjes në shoqeri duhet të kete kompetence 
perkatese menaxhuese dhe operative për kryerjen e detyra-
ve të cilat i jane ndare dhe gjithmone të informohet për 
ceshtjet të cilat kane të bejne me fusheveprimin e tij të pu-
nes.   

Neni 18-b 
(1) Shoqeria detyrohet të vendose mekanizma kontrol-

lues efikas të cilat jane dokumentuar në aktet e tyre interne 
me qellim të uljes së rreziqeve të cilat ndikojne në interesat 
e anetareve dhe anetareve të pensionuar të fondit të detyru-
eshem pensional.   

(2) Shoqeria detyrohet të vendose procedure dhe të ca-
ktoje persona për ndjekje dhe sigurim të harmonizimit të 
punes me ligjin, aktet nenligjore dhe aktet interne të shoqe-
rise." 

  
Neni 6 

Në nenin 19 paragrafi (1) pas fjales "anetaret" shtohen 
fjalet: "dhe anetaret e pensionuar". 

 
Neni 7 

Në nenin 21 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Shoqeria  apo shoqeria për menaxhim me fondet pen-

sionale të detyrueshme dhe vullnetare detyrohet të mbaje 
evidence të plote, të sakte dhe të azhurnuar për llogarine 
individuale të çdo anetari dhe anetari të pensionuar të fon-
dit të detyrueshem pensional, për kontributetet e tij të pa-
guara dhe të bartura, numrin e njesive të kontabilitetit të 
llogarise dhe vleren e llogarise, si dhe të dhena tjera të per-
caktuara me ligj.”      

Në paragrafin (2) pika a) pas fjales "anetaret" shtohen 
fjalet: "edhe për anetaret e pensionuar", ndersa pas fjales 
"anetare" shtohen fjalet: "edhe për anetare të pensionuar".  

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:  
"(3) Shoqeria apo shoqeria për menaxhim me fondet 

pensionale vullnetare dhe të detyrueshme detyrohet ta ruaje 
evidencen me të gjitha të dhenat e permbajtura në llogarite 
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dhe nenllogarite individuale, në baze të informatave me 
gjendjen nga dita e fundit e punes të çdo viti kalendarik ed-
he në medium të jashtem."  

Paragrafet (3) dhe (4) behen paragrafe (4) dhe (5).  
Në paragrafin (5) i cili behet paragraf (6) numri "(3)" 

zevendesohet me numrin "(4)".  
Paragrafi (6) behet paragraf (7).  
 

Neni 8 
Në nenin 21-a paragrafi (2) pika e) lidheza "dhe" ze-

vendesohet me pikepresje.  
Në piken zh) pika në fund të fjalise zevendesohet me 

pikepresje.  
Pas pikes zh) shtohen dy pika të reja z) dhe x), si vijoj-

ne:  
"z) vleresim të procesit të pagesave nepermjet terheqje-

ve të programuara dhe  
x) vleresim të procesit të menaxhimit me rreziqe."   

Neni 9 
Pas nenit 21-a shtohen dy nene të reja 21-b dhe 21-v, si 

vijojne:  
 

"Neni 21-b 
(1) Shoqeria detyrohet që të caktoje aktuar të autorizuar 

i cili për punen e tij pergjigjet para bordit drejtues të shoqe-
rise.  

(2) Nese aktuari i autorizuar e nderpret kryerjen e pune-
ve të aktuarit në shoqeri, shoqeria detyrohet që për kete ta 
njoftoje Agjencine në afat prej pese ditesh nga nderprerja.  

(3) Shoqeria detyrohet që në afat prej 30 ditesh nga dita 
e nderprerjes së kryerjes së punes të aktuarit të autorizuar 
të emeroje aktuar të ri të autorizuar.   

(4) Shoqeria nuk guxon të emeroje aktuar të autorizuar i 
cili eshte person i lidhur me shoqerine në pajtim me kete ligj.  

(5) Aktuari i autorizuar detyrohet që të jape udhezime 
për perllogaritje të terheqjeve të programuara dhe të kon-
trolloje nese perllogaritjet e bera dhe tabelat e shfrytezuara 
të vdekshmerise dhe shkallet e kamates jane perllogaritur 
në pajtim me ligjin dhe aktet nenligjore të percaktuara nga 
Agjencia.  

(6) Aktuari i autorizuar detyrohet që të kryeje kontroll 
të likuiditetit të fondit të detyrueshem pensional.  

(7) Çdo tremujor aktuari i autorizuar perpilon vertetim 
me mendim për veprimet e ndermarra nga paragrafet (5) 
dhe (6) të ketij neni, në menyre, permbajtje dhe forme të 
percaktuara nga Agjencia.    

(8) Aktuari i autorizuar vertetimin me mendim nga pa-
ragrafi (7) i ketij neni e parashtron në Bordin Drejtues të 
shoqerise.  

(9) Aktuari i autorizuar perpilon raport për punen e tij 
për vitin paraprak dhe e dorezon për miratim në bordin 
mbikeqyres të shoqerise.   

(10) Nese aktuari i autorizuar gjate kryerjes së punes së 
tij konstaton se terheqjet e programuara nuk jane perlloga-
ritur në pajtim me ligjin dhe aktet nenligjore ë percaktuara 
nga Agjencia, ai detyrohet që menjehere ta njoftoje bordin 
drejtues të shoqerise.  Nese bordi drejtues nuk e merr pa-
rasysh njoftimin e aktuarit të autorizuar, ai detyrohet që 
menjehere ta njoftoje Agjencine.  

 
Neni 21-v 

(1) Shoqeria detyrohet të vendose aktivitete për menax-
him me rreziqe të fondit të detyrueshem pensional.   

(2)Shoqeria detyrohet që të emeroje person pergjegjes 
për menaxhim me rreziqe, i cili duhet të kete kualifikime 
adekuate për kryerjen e aktiviteteve të lidhura me menax-
him me rreziqe dhe të mos kete konflikt të interesave.   

(3) Personi nga paragrafi (2) i ketij neni, duhet të kete 
qasje në të dhenat në shoqeri.  Personi detyrohet që të sigu-
roje analize objektive të rreziqeve dhe në menyre të drejte 
ta keshilloje bordin drejtues gjate miratimit të vendimeve, 
duke i pasur parasysh të gjitha rreziqet relevante.   

(4) Personi nga paragrafi (2) i ketij neni, parashtron ra-
port në bordin drejtues të shoqerise.   

(5) Raportin nga paragrafi (4) i ketij neni, shoqeria det-
yrohet ta dorezoje në Agjencine, së paku njehere në vit, 
perkatesisht menjehere nese konstatohet se eshte krijuar 
kercenim serioz për interesat e anetareve dhe të anetareve 
të pensionuar."   

Neni 10 
Pas nenin 22-a shtohet nen i ri 22-b, si vijon:  
 

"Neni 22-b 
Shoqeria detyrohet të jape, mbaje, evidentoje, arkivoje, 

dorezoje, publikoje njoftime, të dhena, informata të sakta 
dhe të azhurnuara.“ 

 
Neni 11 

Në nenin 39-v paragrafi (1) pika x) ndryshohet si vijon:   
"të dhenat për persona të cilet do të jene në vende udhe-

heqese dhe persona tjere të cilet propozohet që të jene 
pergjegjes për vendime investuese, menaxhim me rreziqe, 
revizion të brendshem, llogari individuale, marketing, kon-
troll të agjenteve dhe perllogaritje të terheqjeve të progra-
muara;".  

Në piken k) lidheza "dhe" në fund të fjalise zevendeso-
het me pikepresje.  

Në piken ll) pika në fund të fjalise zevendesohet me 
lidhezen "dhe" 

Pas pikes ll) shtohet pike e re l), si vijon:  
"l) deklarate të nenshkruar, nga nenshkrues të autorizu-

ar të të gjithe personave të cilet jane themelues, se pas ma-
rrjes së lejes për menaxhim me fondin e detyrueshem pen-
sional shoqeria do të perfshihet në Qendren për sistem ele-
ktronik për kotacion (në tekstin e metejme:  Qendra), në 
pajtim me Ligjin për pagese të pensioneve dhe kompensi-
meve pensionale nga sigurimi pensional me financim kapi-
tal dhe".  

 
Neni 12 

Në nenin 39-g pas fjales "anetaresohen" shtohen fjalet: 
"ose  behen anetare të pensionuar".  

Në piken d) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "dhe 
të anetareve të pensionuar".  

Në piken e) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe 
anetaret e pensionuar", ndersa pas fjales "anetare" shtohen 
fjalet: "ose anetare të pensionuar".  

 
Neni 13 

Në nenin 39-e pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri 
(5), si vijon:  

"(5) Shoqeria detyrohet që në afat prej 90 ditesh nga di-
ta e plotfuqishmerise së lejes për menaxhim me fondin e 
detyrueshem pensional në pajtim me paragrafin (2) të ketij 
neni të perfshihet në Qendren në pajtim me Ligjin për pa-
gese të pensioneve dhe kompensimeve pensionale të siguri-
mit pensional me financim kapital."     

Paragrafi (5) behet paragraf (6).  
 

Neni 14 
Në nenin 39-z paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Agjencia mund të terheq ose shfuqizoje leje për me-

naxhim me fondin e detyrueshem pensional për shkaqet e 
njejta për të cilat refuzon kerkese për shkak të mosdorezi-
mit të dokumenteve nga neni 39-v i ketij ligji, mosplotesi-
mit të kushteve nga nenet 39-g dhe 39-e paragrafi (5) të ke-
tij ligji, keqperdorimi i të dhenave për të siguruarit e siste-
muar perkohesisht, anetaret apo anetaret e pensionuar, me 
kerkese të shoqerise ose shoqerise për menaxhim me fonde 
pensionale të detyrueshme dhe vullnetare, shkelje e ashper 
e dispozitave të ketij ligji dhe në raste tjera të percaktuara 
me kete ligj."  

Në paragrafin (2) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: 
"dhe anetareve të pensionuar".  
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Neni 15 
Ne nenin 39-x paragrafi (2) pas fjales "anetareve" shto-

hen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar".  
Në paragrafin (3) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: 

"dhe anetaret e pensionuar".  
 

Neni 16 
Ne nenin 39-j paragrafi (5) pika i) ndryshohet si vijon:  
"të dhena për persona të cilet do të jene në vende udhe-

heqese dhe persona tjere të cilet propozohet që të jene 
pergjegjes për vendime investuese, menaxhim me rreziqe, 
revizion të brendshem, llogari individuale, marketing, kon-
troll të agjenteve dhe perllogaritje të terheqjeve të progra-
muara;  

Ne piken j) lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje.  
Pas pikes j) shtohet pike e re k) si vijon:  
"k) deklarate të nenshkruar, nga nenshkrues të autorizu-

ar të shoqerive që bashkohen, se pas marrjes së lejes për 
menaxhim me fondin e detyrueshem pensional do të perfs-
hihet në Qendren në pajtim me Ligjin për pagese të pensio-
neve dhe kompensimeve pensionale të sigurimit pensional 
me financim kapital dhe".  

Pika k) behet pike ll).  
 

Neni 17 
Në nenin 39-k në piken a) pas numrit "21-a" shtohet 

presje dhe numrat "21-b, 21-v".  
Në pikat g) dhe d) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: 

"dhe anetareve të pensionuar".  
 

Neni 18 
Ne nenin 39-l pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe 

anetaret e pensionuar".  
 

Neni 19 
Në nenin 39-m paragrafi (3) pas fjales "anetaret" shto-

hen fjalet: "dhe anetaret e pensionuar".  
Në paragrafin (4) pas fjales "anetaret" shtohet presje 

dhe fjalet: "anetaret e pensionuar".  
 

Neni 20 
Në nenin 40 paragrafi (1) fjalia e dyte ndryshohet si vi-

jon: "Fondin e detyrueshem pensional e formojne kontribu-
tet dhe mjetet e anetareve, mjetet e anetareve të pensionuar 
dhe të ardhurat nga kontributet dhe mjetet e investuara, të 
zvogeluara për kompensimet që arketohen nga fondi i det-
yrueshem pensional."   

Në paragrafin (2) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: 
"dhe anetaret e pensionuar".  

 
Neni 21 

Në nenin 45 paragrafi (1) pika b) pas fjales "anetaret" 
shtohen fjalet: "dhe anetaret e pensionuar".  

Në piken d) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe 
anetaret e pensionuar" dhe lidheza "dhe" në fund të fjalise 
zevendesohet me pikepresje.   

 Pas pikes d) shtohet pike e re gj) si vijon:  
"gj) të dhenat për menyren e perllogaritjes dhe pageses 

së terheqjeve të programuara dhe".  
Pika gj) behet pike e).  
 

Neni 22 
Në nenin 46 paragrafi (7) pas fjales "anetareve" shto-

hen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar".  
 

Neni 23 
Në nenin 47 paragrafi (1) pika d) "anetareve" shtohen 

fjalet: "dhe anetareve të pensionuar".  
Në piken (zh) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: 

"dhe regjister të anetareve të pensionuar".  

Neni 24 
Në nenin 48 pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "dhe 

anetareve të pensionuar". 
 

Neni 25 
Në nenin 49 paragrafi (1) pas fjales "anetaret" shtohen 

fjalet: "dhe anetaret e pensionuar".  
Ne paragrafin (2) pas fjales "anetare" shtohen fjalet: 

"dhe anetare të pensionuar", pas fjales "anetari" shtohen 
fjalet: "ose anetari i pensionuar", ndersa pas fjales "anetar" 
fjalet "si anetar i fondit të detyrueshem dhe/ose vullnetar" 
shlyhen.  

 
Neni 26 

Në nenin 53 paragrafi (1) pas pikes v) shtohet pike e re 
-g), si vijon: 

"g) t'i marre për shikim të gjitha dokumentet dhe evi-
dencen elektronike të Qendres si dhe informatat nga drejto-
ri i saj lidhur me aktivitetet e Qendres;". 

Pika g) behet pike d).  
Në piken d) e cila behet pike gj) fjalet: "pika g)" zeven-

desohen me fjalet: "pikat g) dhe d)". 
Në paragrafin (2) në piken v) pika në fund të fjalise ze-

vendesohet me lidhezen "dhe".  
Pas pikes v) shtohet pike e re g), si vijon:  
"g) Qendra për shikim dhe kontroll të ligjshmerise së 

punes." 
Në paragrafin (5) pas fjales "mjete" shtohet presje dhe 

fjalet: "të Qendres".  
 

Neni 27 
Në nenin 53-b paragrafi (1) pas fjales "mjete" shtohet 

presje dhe fjalet: "të Qendres".   
Neni 28 

Pas nenit 53-b shtohet nen i ri 53-v, si vijon:  
 

"Neni 53-v 
(1) Agjencia ndermerr masa dhe cakton afate për zba-

tim të tyre, nese shoqeria pensionale, rojtari i prones, orga-
ni i menaxhimit apo mbikeqyrjes apo personi pergjegjes i 
shoqerise pensional nuk i respekton rregullat dhe/ose aktet 
interne me të cilat rregullohet puna e shoqerise pensionale 
dhe menaxhimi i tyre me mjetet e fondeve pensionale.   

(2) Agjencia ndermerr masa të ndara në grupet si vijoj-
ne:   

a) Grupi i pare:  zbatimi i edukimit, trajnimit, rekoman-
dimit, sugjerimit dhe paralajmerimit;   

b) Grupi i dyte:  miratimi i aktvendimit për menjanim 
të paligjshmerise, barazim dhe ngritje të procedures për 
kundervajtje dhe  

v) Grupi i trete:  heqja e lejes anetarit të bordit drejtues 
dhe shoqerise pensionale.  

(3) Gjate vendimmarrjes se cilen mase do ta ndermarre, 
Agjencia udhehiqet nga:   

a) demi potencial dhe gjasa për shkaktim të paligjshme-
rise dhe/ose parregullsise, perkatesisht rreziku nga shkakti-
mi i tyre, si dhe ndikimi i tyre mbi stabilitetin dhe sigurine 
e shoqerive pensionale, fondeve pensionale dhe sistemit 
pensional në teresi;   

b) ndikimi ose ndikimi potencial i masave të shoqerise 
pensionale apo fondit pensional në drejtim të parandalimit 
të perkeqesimit të metutjeshem të gjendjes në shoqerine 
pensionale apo fondin pensional;   

v) nese paligjshmeria, perkatesisht parregullsia ka qene 
e qellimshme dhe nese perseritet dhe   

g) gatishmeria e organeve të shoqerise pensionale për 
menjanim të paligjshmerive dhe/apo parregullsive të kon-
statuara.    
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Neni 29 
Në nenin 55 paragrafi (3) pika v) pas fjales "anetarit" 

shtohen fjalet: "dhe anetarit të pensionuar", ndersa pas fja-
les "prones" shtohet presje dhe fjalet: "së Qendres".  

Në piken g) lidheza "ose" zevendesohet me presje, 
ndersa pas fjales "anetari" shtohen fjalet: "ose nga anetari i 
pensionuar".   

Neni 30 
Në nenin 58 paragrafi (1) numri "131" zevendesohet 

me numrin "118".   
 

Neni 31 
Neni 61 ndryshohet si vijon:  
"(1) Anetari i fondit të detyrueshem pensional mund të 

kaloje dhe të anetaresohet në fond tjeter të detyrueshem 
pensional.   

 (2) Anetari i cili ka llogari individuale në fondin e det-
yrueshem pensional (fondi i detyrueshem pensional ekzi-
stues) mund të behet anetar i fondit të detyrueshem pensio-
nal i menaxhuar nga shoqeri tjeter (fondi i detyrueshem 
pensional i ardhshem), me nenshkrim të marreveshjes për 
kalim me shoqerine që menaxhon me fondin e detyrues-
hem pensional të ardhshem në pajtim me nenin 59 të ketij 
ligji, nenshkrim të deklarates për pelqim për kalim të veri-
fikuar në noter dhe pagim të kompensimit në pajtim me ne-
nin 98 paragrafi (1) pika v) të ketij ligji.    

 (3) Shoqeria që menaxhon me fondin e detyrueshem 
pensional të ardhshem detyrohet të beje kontroll nese jane 
plotesuar kushtet nga paragrafi (2) i ketij neni dhe ta regji-
stroje anetarin në Regjistrin e anetareve.  

 (4) Anetaresimi në fondin e detyrueshem pensional të 
ardhshem fillon në daten e pare të ardhshme për bartjen e 
mjeteve.   

 (5) Agjencia e percakton permbajtjen e marreveshjes 
për kalim në fondin e detyrueshem pensional dhe deklara-
tes për pelqim për kalim në fondin e detyrueshem pensio-
nal."   

 
Neni 32 

Në nenin 64-a pika b) fjalet: "131 paragrafi (2)" zeven-
desohen me fjalet: "118 pragrafi (2)".  

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon: 
"(2) Agjencia mund ta anuloje regjistrimin e anetarit të 

pensionuar të fondit të detyrueshem pensional në regjistrin 
e anetareve të pensionuar nese:  

a) regjistrimi eshte bazuar në të dhena të pasakta;  
b) në baze të vendimit gjyqesor ose  
v) në raste tjera që nuk jane në perputhje me rregullat 

që e rregullojne sigurim pensional dhe invalidor dhe siguri-
min pensional me financim kapital.”  

 
Neni 33 

Në nenin 65 paragrafi (1) numri "132-v" zevendesohet 
me numrin "122".  

Në paragrafin (4) numri "139" zevendesohet me nu-
mrin "130".  

 
Neni 34 

Në nenin 66-a paragrafi (1) fjalet: "131 paragrafi (2)" 
zevendesohen me fjalet: "118 paragrafi (2)".  

 
Neni 35 

Në nenin 67 paragrafi (4) pas fjales "ligj" shtohet presje 
dhe fjalet: "si dhe për mjetet e llogarise individuale të ane-
tarit të pensionuar".  

 
Neni 36 

Në nenin 74 paragrafi (1) pas fjales "anetaresohet" 
shtohen fjalet: "apo të lidhe marreveshje për terheqje të 
programuara", ndersa pas fjales "anetar" shtohen fjalet: 
"apo anetar i pensionuar".  

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:   

"Dhurate, sipas ketij neni do të thote, por nuk kufizohet 
në shperblime me para, pagesa e kompensimit me para për 
nderprerje të parakohshme të anetaresimit apo prishje të 
marreveshjes për terheqje të programuara nga fondi tjeter i 
detyrueshem pensional, dhurimi i sendeve të tundshme dhe 
të patundshme, veprave artistike, organizimi i ekspozitave 
apo shfaqjeve, apo veprime tjera të cilat zakonisht duhet të 
paguhen, pervec atyre pagesave që drejtperdrejte dalin nga 
të drejtat e anetareve dhe anetareve të pensionuar të fondit 
të detyrueshem pensional.”  

 
Neni 37 

Në nenin 75 paragrafi (1) pas fjales "anetareve" shto-
hen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar", kurse pas fjales 
"anetare" shtohen fjalet: "dhe anetare të pensionuar".  

Në paragrafin (2) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: 
"dhe anetareve të pensionuar", kurse pas fjales "anetareso-
hen" shtohen fjalet: "apo të lidhin marreveshje për terheqje 
të programuara". 

 
Neni 38 

Në nenin 76 paragrafi (2) shtohet fjali e ri si vijon: 
"Shoqeria apo shoqeria për menaxhim me fonde të detyru-
eshme dhe vullnetare pensionale detyrohet me bashkepune-
torin afarist të lidhe marreveshje për kryerje të puneve të 
marketingut të fondit të detyrueshem pensional në lokalet e 
bashkepunetorit afarist."  

 
Neni 39 

Në nenin 77 paragrafi (1) pas fjales "anetaresim" shto-
het presje, ndersa fjalet: "apo marreveshje të perkohshme 
për anetaresim" zevendesohen me fjalet: "marreveshje për 
kalim apo marreveshje për terheqje të programuara".  

Në nenin (2) pas fjales "anetaresim" shtohet presje, 
ndersa fjalet: "apo të marreveshjes për perkohshme për 
anetaresim në fondin e detyrueshem pensional" zevendeso-
hen me fjalet: "të marreveshjes për kalim apo të marre-
veshjes për terheqje të programuara". 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:  
"Pune të marketingut të fondeve të detyrueshme pensi-

onale mund të kryeje personi pas regjistrimit të tij në regji-
strin e agjenteve.   Agjenti detyrohet që të gjitha kontaktet 
me anetarin, me anetarin e pensionuar apo me personat që 
kane të drejte të behen anetare apo të lidhin marreveshje 
për terheqje të programuara t'i kryeje personalisht dhe nuk 
guxon të lidhe marreveshje permes personit tjeter.”    

Neni 40 
Në nenin 78 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Nese i punesuari, perfaqesuesi, agjenti apo personi i 

lidhur i shoqerise apo shoqeria për menaxhim me fondet e 
detyrueshme dhe vullnetare pensionale ndikon mbi aneta-
rin apo mbi anetarin e pensionuar që ta nderpreje marre-
veshjen me shoqerine tjeter apo shoqerine për menaxhim 
me fondet e detyrueshme dhe vullnetare pensionale dhe të 
lidhe marreveshje me shoqerine që e perfaqeson apo pre-
zanton, doemos duhet t'u jape prioritet interesave të atij 
anetari kundrejt interesave personale apo interesave të sho-
qerise.”  

 
Neni 41 

Në nenet 81 paragrafi (1) dhe 83 paragrafi (2) pas fjales 
"anetareve" shtohen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar".  

 
Neni 42 

Në nenin 82 paragrafi (4) pas fjales "anetari" shtohen 
fjalet: "edhe anetarit të pensionuar".  

 
Neni 43 

Në nenin 85 paragrafi (3) pas fjales "fondet" shtohet 
presje dhe fjalet: "ndersa i verteton rojtari i prones". 

Në paragrafin (4) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: 
"dhe anetareve të pensionuar". 
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Neni 44 
Neni 86 ndryshohet si vijon:  
"(1) Shoqeria që menaxhon me fondin e detyrueshem 

pensional detyrohet, në fund të qershorit dhe dhjetorit çdo 
vit, t’i percaktoje të ardhurat në shume nominale dhe reale 
për 84 muajt paraprake në pajtim me paragrafin (2) të ketij 
neni.  Nese fondi i detyrueshem pensional nuk ka pranuar 
kontribute në periudhe prej 84 muajsh, por ka pranuar në 
periudhe prej 12 muajsh, në fund të qershorit perkatesisht 
dhjetorit, do të percaktohen të ardhurat për periudhen nga 
qershori i pare perkatesisht dhjetori pas themelimit të fon-
dit në fund të qershorit perkatesisht dhjetorit kur behet 
perllogaritja.   Të dhenat për të ardhurat shoqeria i dergon 
në Agjenci.   

(2) Të ardhurat e fondit të detyrueshem pensional në shu-
me nominale jane të barabarta me  ndryshimin e vleres së nje-
sise së kontabilitetit në daten e fundit të vleresimit nga para-
grafi (1) i ketij neni lidhur me vleren e njesise së kontabilitetit 
në daten e fundit të vleresimit nga muaji fillestar nga paragrafi 
(1) i ketij neni.  Të ardhurat e fondit të detyrueshem pensional 
në shume reale perllogariten në baze të të ardhurave të fondit 
të detyrueshem pensional në shume nominale dhe nivelit të 
shpenzimeve për jetese në periudhen e njejte për të cilen perl-
logariten të dhenat, të publikuara nga Enti Shteteror për Stati-
stike i Republikes së Maqedonise.  Shuma e të ardhurave 
shprehet në perqindje.”   

Neni 45 
Në nenin 89 paragrafi (1) pika a) fjalet: "institucion i 

autorizuar i posacem" zevendesohen me fjalet: "shoqeria 
për sigurim e autorizuar".  

Në piken b) fjalet: "ku ai ka qene anetar në diten e pen-
sionimit" zevendesohen me fjalet: "me të cilin anetari do të 
lidhe marreveshje për terheqje të programuara".  

 
Neni 46 

Neni 90 ndryshohet si vijon:  
"(1) Nese pensioni i perllogaritur i anetarit të fondit të 

detyrueshem pensional eshte më i madh apo i barabarte me 
shumen e nevojshme për pagese të pensionit invalidor në 
pajtim me Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor, ane-
tari i fondit të detyrueshem pensional mund në vend të atij 
pensioni invalidor, të zgjedh lloj të pageses nga neni 89 i 
ketij ligji.   

(2) Nese pensioni i perllogaritur i anetarit të fondit të 
detyrueshem pensional eshte më i madh apo i barabarte me 
shumen e nevojshme për pagese të pensionit familjar në 
pajtim me Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor, 
shfrytezues i pensionit familjar mund në vend të atij pensi-
oni familjar, të zgjedh lloj të pageses nga neni 89 i ketij lig-
ji."  

 
Neni 47 

Neni 91 ndryshohet si vijon:  
"Procedura për krahasim me shumat e pensioneve nga 

neni 90 i ketij ligji behet në pajtim me Ligjin për pagese të 
pensioneve dhe kompensimeve të pensioneve nga sigurimi 
pensional me financim kapital."   

 
Neni 48 

Në nenin 93 fjala "ligj" zevendesohet me fjalet: "Ligjin 
për pagese të pensioneve dhe kompensimeve të pensioneve 
nga sigurimi pensional me financim kapital".  

 
Neni 49 

Në nenin 94 paragrafi (1) fjalia e dyte ndryshohet si vi-
jon: ”Prospekti informativ permban të dhena të plota, të sa-
kta dhe objektive për fondin e detyrueshem pensional dhe 
shoqerine që menaxhon me atë fond, që jane të nevojshme 
që anetari potencial të marre vendim për anetaresim në fon-
din e detyrueshem pensional dhe anetari i pensionuar po-
tencial të lidhe marreveshje për terheqje të programuara si 
vijon:”. 

Në piken zh) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet "edhe 
nga anetaret e pensionuar".  

Pika z) ndryshohet si vijon: 
"menyren e anetaresimit, lidhjes së marreveshjes për 

terheqje të programuara dhe marreveshje për kalim;". 
Ne piken x) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "dhe  

anetareve të pensionuar".  
Në piken k) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "dhe 

anetaret e pensionuar".  
Në paragrafin (4) pas fjales "anetar" shtohen fjalet: 

"ose nga anetari i pensionuar", ndersa pas fjales "anetare-
sim" shtohen fjalet: "ose deshiron të lidhe marreveshje për 
terheqje të programuara".  

Neni 50 
Në nenin 95 në paragrafin (3) shtohet fjali e re si vijon: 

"Ky njoftim, pas pelqimit paraprak me shkrim nga anetari, 
në vend të formes me shkrim mund të dorezohet edhe në 
forme elektronike." 

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6) si vijon: 
"(6) Dispozitat nga paragrafet (1), (2), (3), (4) dhe (5) 

të ketij neni në menyre perkatese zbatohen edhe për aneta-
ret e pensionuar." 

 
Neni 51 

Neni 96 ndryshohet si vijon: 
"(1) Shoqeria apo shoqeria për menaxhim me fonde të 

detyrueshme dhe vullnetare pensionale  detyrohet që Ag-
jencise t'ia dorezoje informatat në vijim: 

a) raporte financiare tremujore të pareviduara dhe ra-
porte vjetore të pareviduara dhe të reviduara për shoqerine 
bashke me bilancin bruto; 

b) raportet financiare themelore të pareviduara tremujo-
re dhe raportet plotesuese dhe raportet financiare të parevi-
duara dhe të reviduara dhe raportet plotesuese për fondin e 
detyrueshem pensional bashke me bruto bilancin;  

v) të dhena të hollesishme për marrjen dhe bartjen e 
mjeteve të fondit të detyrueshem pensional me theksimin e 
çdo mjeti veç e veç, daten dhe cmimin e transaksionit dhe 
personin juridik i cili e kryen sherbimin me letrat me vlere.  

g) të dhena për shpenzimet për Agjencine, rojtarin e 
prones, transaksionet, marketingun, agjentet dhe shpenzi-
met tjera në pajtim me kete ligj;  

d) të dhena të aksionareve të shoqerise duke i perfshire 
emrat dhe adresat; 

gj) emrat e anetareve të organeve drejtuese dhe të pune-
suarve në shoqeri dhe lartesine e kompensimeve për punen 
e tyre;  

e) informate për njoftime të dorezuara për anetaret dhe 
për anetaret e pensionuar nga neni 95 paragrafet (1) dhe (3) 
të ketij ligji; 

zh) të dhena më të hollesishme për numrin e pergjiths-
hem  të anetareve të fondit të detyrueshem pensional, nu-
mrin e anetareve të cilet jane anetaresuar në fondin e det-
yrueshem pensional; numrin e atyre që kane kaluar në fond 
tjeter të detyrueshem pensional, numrin e anetareve të vde-
kur dhe numrin e shfrytezuesve të pensionit;   

z) të dhena më të hollesishme për numrin e pergjhiths-
hem të anetareve të pensionuar në fondin e detyrueshem 
pensional, numrin e personave të cilet kane lidhur marre-
veshje për terheqje të programuara dhe kombinim sipas llo-
jit të pageses, numrin e anetareve të pensionuar të cilet i 
kane nderprere marreveshjet për terheqje të programuara 
dhe kane bere ndryshim të shoqerise e cila kryen pagese të 
terheqjes së programuar ose llojit të pageses së pensionit, 
numrin e anetareve të pensionuar të vdekur; 

x) evidence nga neni 21 paragrafi (1) i ketij ligji; 
i) vertetim me mendim të aktuarit të autorizuar; 
j) raport vjetor për punen e aktuarit të autorizuar; 
k) llogari për menyren e permbushjes së obligimeve 

nga nenet 18-a, 18-b dhe 21-v të ketij ligji; 
ll) raport për vleresimin e kryer të mjeteve të fondit të 

detyrueshem pensional; 
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l) raport nga kontrollet e brendshme dhe revizioneve të 
brendshme dhe  

m) të dhena të tjera të percaktuara nga Agjencia.  
(2) Raportet financiare të pareviduara nga paragrafi (1) 

pikat a) dhe b) të ketij neni, dorezohen në afat prej një mu-
aji pas perfundimit të periudhes me të cilen kane të bejne 
raportet, ndersa raportet financiare të reviduara nga para-
grafi (1) pikat a) dhe b) të ketij neni, dorezohen në afat prej 
tre muajsh pas perfundimit të periudhes me të cilen kane të 
beje raportet.  Raportet nga paragrafi (1) pikat a) dhe b) të 
ketij neni, shoqeria apo shoqeria për menaxhim me fonde 
të detyrueshme dhe vullnetare pensionale i shpall në ueb 
faqen e vet në afat prej pese diteve nga dorezimi në Agjen-
ci.  

 (3) Të dhenat nga paragrafi (1) pikat v) dhe ll) të ketij 
neni, dorezohen për çdo date të vleresimit më së voni diten 
e ardhshme të punes.  

(4) Të dhenat nga paragrafi (1) pikat g), zh) dhe z) të 
ketij neni dorezohen njehere në muaj, më së voni deri në 
diten e peste të muajit për muajin paraprak.  

(5) Të dhenat nga paragrafi (1) pikat d), gj) dhe k) të 
ketij neni, dorezohen një here në vit, më së voni deri në di-
ten e 15-të nga perfundimi i vitit afarist.   

(6) Të dhenat nga paragrafi (1) pika e) të ketij neni, do-
rezohen në afat prej një muaji nga perfundimi i periudhes 
me të cilen kane të bejne të dhenat.  

(7) Raportet nga paragrafi (1) pika l) e ketij neni dore-
zohen për çdo tremujor, më së voni deri në diten e peste 
për tremujorin paraprak.  

 (8) Vertetimi me mendim nga paragrafi (1) pika i) e 
ketij neni dorezohet në afat prej një muaji pas perfundimit 
të periudhes me të cilen ka të beje vertetimi, ndersa raporti 
nga paragrafi (1) pika j) dorezohet në afat prej tre muajve 
pas perfundimit të periudhes me të cilen ka të beje raporti.  

(9) Evidenca nga paragrafi (1) pika x) e ketij neni dore-
zohet në afat prej 15 ditesh pas perfundimit të çdo viti ka-
lendarik.  

 (10) Agjencia më afersisht i percakton llojin dhe peri-
udhen me të cilen kane të bejne të dhenat, menyren  dhe 
formen e paraqitjes së tyre dhe proceduren për dorezimin  
tyre." 

 
Neni 52 

Në nenin 98 paragrafi (1) në piken a) perqindja "4%" 
zevendesohet me perqindjen "2%". 

Pika b) ndryshohet si vijon:  
"kompensim mujor nga vlera e neto mjeteve të fondit të 

detyrueshem pensional, për mbulim të shpenzimeve të sho-
qerise ose shoqerise për menaxhim me fonde të detyruesh-
me dhe vullnetare pensionale, për menaxhim me fondin e 
detyrueshem pensional.  Lartesine e kompensimit e perca-
kton shoqeria, por ajo nuk mund të tejkaloje 0,03 % nga 
vlera neto e mjeteve. Perllogaritja e kompensimit kryhet në 
çdo të vleresimit të mjeteve të fondit të detyrueshem pensi-
onal dhe arketohet në diten e peste të punes të muajit pas 
vleresimit dhe". 

 
Neni 53 

Në nenin 100 paragrafi (3) fjalet; "marreveshje e perko-
heshme" zevendesohen me fjalet "marreveshje për kalim". 

 
Neni 54 

Në nenet 101 paragrafi (2), 109 paragrafi (4), 114, 118 
paragrafi (1) dhe 122 paragarfi (3) pas fjales "anetaret" 
shtohen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar". 

 
Neni 55 

Neni 102 shlyhet. 
 

Neni 56 
Neni 104 ndryshohet si vijon:   

"(1) Shoqeria ose shoqeria për menaxhim me fonde 
pensionale të detyrueshme dhe vullnetare eshte e obliguar 
që mjetet për fond të detyrueshem pensional t'i investoje në 
pajtim me dispozitat e ketij ligji dhe strategjine investuese 
me qellim të realizimit të kontributit më të larte vetem në 
dobi të anetareve dhe anetareve të pensionuar të fondit të 
detyrueshem pensional dhe permes diversifikimit dhe ana-
lizes financiare  të minimizohet rreziku nga humbjet:  

1) të cilat jane shkaktuar nga mospagimi  i dhenesit ose 
pales tjeter kontraktuese; 

2) të cilat dalin nga ndikimi i tregjeve financiare venda-
se dhe të huaja;   

3) në vlere reale të mjeteve të fondit të detyrueshem 
pensional për shkak të inflacionit dhe 

4) të cilat jane pasoje nga shitja e mjeteve të fondit të 
detyrueshem pensional për sigurimin e likuiditetit të fondit 
të detyrueshem pensional.   

(2) Anetari i Keshillit Drejtues dhe Keshillit Mbikeq-
yres në shoqeri ose shoqeri për menaxhim me fonde pensi-
onale të detyrueshme dhe vullnetare gjate menaxhimit dhe 
kontrollit të investimit të mjeteve për fonde të detyrueshme 
pensionale eshte i obliguar të pergatise shkallen e kujdesit, 
besueshmerise dhe shkathtesive të cilat do t'i zbatonte nje-
riu i matur gjate investimit të mjeteve personale.   Çdo ane-
tar duhet t'i plotesoje obligimet e tij në pajtim me detyren e 
tij fiduciare dhe duhet të siguroje zbatim të tyre nga çdo i 
punesuar dhe i angazhuar me pune në shoqeri." 

 
Neni 57 

Në nenin 112-a paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
"Dokumenti për investim strategjik në vecanti duhet t'i 

permbaje bazat për analiza të cilat  perfshijne vendosjen e 
kontributit të planifikuar për fondin e detyrueshem pensio-
anl, për periudhen kohore e cila perputhet me periudhen 
kohore në të cilen një anetar i moshes mesatare të fondit të 
detyrueshem pensional do të anetaresohet në fond, duke 
pasur parasysh nivelin e shpenzimeve për jete, në pajtim 
me dispozitat e nenit 104 të ketij ligji. Në dokumentin për 
investime strategjia duhet të theksohet se si do të menaxho-
het me rreziqet të cilat jane të lidhura me arritjen e kontri-
butit të planifikuar dhe investimit strategjik të mjeteve, me-
todat për matjen e rrezikut të investimit, proceset për me-
naxhim me rreziqe të cilat do të zbatohen që të arrihet kon-
tributi dhe percjelljen e menyres së realizimit të tij."  

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 
"(3) Shoqeria ose shoqeria për menaxhim me fonde të 

detyrueshme dhe vullnetare pensionale së paku një here në 
vit, për çdo fond pensional me të cilin menaxhon, pergatit 
dokument për menyren e zbatimit të strategjise investuese 
për 12 muajt e ardhshem, duke perfshire investimin në çdo 
lloj të mjeteve, kufizimet interne për investim dhe ekspo-
zim në rreziqe."     

Paragrafi (3) behet paragraf  (4).  
 

Neni 58 
Në nenin 117 paragrafi (1) pas pikes d) shtohen tri pika 

të reja gj) e) dhe zh) si vijojne: 
"gj) bën llogari në neto mjete dhe në njesine e kontabi-

litetit të fondit të detyrueshem pensional, i kontrollon dhe i 
verteton llogaritjet të cilat i kryen shoqeria ose shoqeria për 
menaxhim me fonde pensionale të detyrueshme dhe vullne-
tare dhe eshte pergjegjes për saktesine e perllogaritjeve; 

e) informon për kuvendet vjetore të aksionareve të sho-
qerive dhe për të drejtat e lidhura me pronesine dhe i kryen 
urdheresat lidhur me realizimin e të drejtave të pronesise; 

 zh) kryen kontroll të harmonizimit të portofolit të fon-
dit të detyrueshem pensional me investime të kufizuara në 
pajtim me kete ligj dhe aktet nenligjore;" . 

Pikat gj) dhe e) behen pika z) dhe x). 
 

Neni 59 
Në nenin 118 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:  
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"Në çdo date të vleresimit, rojtari i prones e informon 
Agjencine për vleren e neto mjeteve edhe për njesine e 
kontabilitetit të fondit të detyrueshem pensional." 

Pas paragrafit (3) shtohen kater paragrafe të rinj (4), 
(5), (6) dhe (7), si vijojne: 

"(4) Nese ekziston mosperputhje e llogaritjeve të neto 
mjeteve në njesine e kontabilitetit të fondit pensional të 
detyrueshem të bera nga shoqeria ose shoqeria për menax-
him me fonde pensionale të detyrueshme dhe vullnetare 
edhe nga roja e prones, shoqeria ose shoqeria për menax-
him me fonde pensionale të detyrueshme dhe vullnetare 
eshte e obliguar të harmonizohet me llogaritjet e bera nga 
rojtari i prones. Rojtari i prones menjehere e informon Ag-
jencine për menyren e zgjidhjes së mosharmonizimit.  

(5) Nese, pas kontrollit të nenit 117 paragrafi (1) pika 
zh) të ketij ligji, rojtari i prones, percakton mosharmonizim 
në portofolin e fondit të detyrueshem pensional menjehere 
e informon Agjencine.       

(6) Rojtari i prones dorezon në Agjenci raport për pu-
nen e vet një here në vit deri më 31 janar për vitin para-
prak.    

(7) Agjencia për së afermi i percakton, periudhen, for-
men dhe llojin e të dhenave të cilat duhet t'i permbajne  ra-
portet e paragrafeve (3), (4), (5) dhe (6) të ketij neni. “ 

  
Neni 60 

Në nenin 125 paragrafi (5) pas fjales "nene" shtohen 
fjalet: "edhe të lidh marreveshje të reja për terheqje të pro-
gramuara". 

Në paragrafin (6) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: 
"edhe anetaret e pensionuar".  

 
Neni 61 

Në nenin 126 paragrafi (3) pas fjales "anetaret" shtohen 
fjalet: "dhe anetaret e pensionuar".  

 
Neni 62 

Në nenin 129 pas fjales "anetar" shtohen fjalet: "ose 
anetarit të pensionuar". 

 
Neni 63 

Në nenin 130 paragrafi (1) pas numrit "136-a" lidheza 
"dhe" zevendesohet me presje, ndersa pas numrit "136-b" 
vihet presje dhe shtohen numrat "136-gj dhe 136-e".  

 
Neni 64 

Në nenin 132 paragrafi (1) pas numrit "136-g" lidheza 
"dhe" zevendesohet me presje, e pas numrit "136-d" vihet 
presje dhe shtohen numrat "136-gj dhe 136-e".  

 
Neni 65 

Në nenin 133 paragrafi (1) pika 3 pas fjales  "anetar" 
shtohen fjalet: "ose anetarit të pensionuar". 

Në piken 4 pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "ose 
anetareve të pensionuar".  

Në piken 6 pas fjales "ligj" shtohen fjalet "dhe aktet e 
Agjencise." 

Në piken 8 pas fjales "standardet" shtohen fjalet: "dhe 
forma dhe permbajtja e raporteve financiare të percaktuara 
nga Agjencia"; 

Pika 11 ndryshohet si vijon: 
"investon mjete nga fondi i detyrueshem pensional në 

kundershtim me nenet 104, 105, 106, 107 dhe 108 të ketij 
ligji dhe aktet e percaktuara nga Agjencia;".  

Në paragrafin (3) pika 3 pas fjales "mban" shtohet pres-
je dhe fjala "llogarit". 

Në paragrafin (3) pika 4 numri "(8)" zevendesohet me 
numrin "(9)". 

Pas pikes 9 shtohen dy pika të reja 9-a) dhe 9-b) si vi-
jojne: 

"9-a) nuk e ploteson detyren fiduciare nga neni 18-a pa-
ragrafi (1) të ketij ligji; 

9-b) nuk perfshihet në Qender në pajtim me nenin 39-e 
paragrafin (5) të ketij ligji;". 

 
Neni 66 

Në nenin 134 paragrafi (1) pika 2) pas numrit "(3) shto-
het presje ndersa numri "dhe (4)" zevendesohet me numrat 
"(4) dhe (5)".  

Pika 4 ndryshohet si vijon: 
"vepron në kundershtim me nenin 61 paragrafi (3) të 

ketij ligji;". 
Në piken 5 fjalet: "paragrafet (1) dhe (3)" zevendeso-

hen me fjalet: "paragrafi (1)." 
Në piken 11 pas fjales: "anetaret" shtohen fjalet: "dhe 

anetareve të pensionuar". 
Pika 12 ndryshohet si vijon: 
"nuk i dorezon në Agjenci informatat e cekura në nenin 

96 paragrafi (1) të ketij ligj dhe në aktet e percaktuar nga 
Agjencia;". 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"1) nuk miraton Kodeks për menaxhim koorporativ dhe 

nuk punon në pajtim me nenin 4 paragrafi (3) të ketij ligji; 
2) nuk vendos mekanizma të kontrollit efikas dhe nuk 

vendos procedura dhe nuk percakton persona në pajtim me 
nenin 18-b të ketij ligji; 

3) nuk veendos njesi organizuese në pajtim me nenin 
21-a paragrafi (1) të ketij ligji; 

4) nuk i respekton obligimet nga neni 21-b paragrafet 
(1), (2), (3) dhe (4) të ketij ligji; 

5) nuk vendos aktivitete për menaxhim me rreziqe, nuk 
emerton person pergjegjes për menaxhim me rreziqe dhe 
nuk dorezon raport në pajtim me nenin 21-v paragrafet (1), 
(2) dhe (5) të ketij ligji; 

6) nuk emerton revizor të jashtem të autorizuar me re-
ferenca të mira dhe nuk shpall ekstrakt të raportit të revidu-
ar financiar me mendim të revizorit të autorizuar në pajtim 
me nenin 22 të ketij ligji; 

7) vepron në kundershtim me nenin 22-b të ketij ligji 
dhe  

8) nuk ka dokument për strategji investuese me perm-
bajtje në pajtim me nenin 112-a paragrafet (1) dhe (2) të 
ketij ligji dhe aktet e percaktuara nga Agjencia."  

Neni 67 
Në nenin 135 paragrafi (1) pika 1  pas fjales "paragraf" 

numri "(5)" zevendesohet me numrin "(6)".  
Pika 3 ndryshohet si vijon: 
"Nuk i ploteson obligimet nga neni 63 paragrafi (3) të 

ketij ligji;".  
Pas pikes 5 shtohet pike e re 5-a, si vijon: 
"5-a) nuk lidh marreveshje për kryerjen e puneve të 

marketingut të fondit të detyrueshem pensional me bashke-
punetor afarist në pajtim me nenin 76 paragrafi (2) të ketij 
ligji;" . 

Në piken 6 pas fjales "anetaresim" shtohet presje nder-
sa fjalet: "ose marreveshje e perkohshme për anetaresim" 
zevendesohen me fjalet: "marreveshje për zbatim ose mar-
reveshje për terheqje të programuara".   

Në piken 8 pas fjales "anetarit" shtohen fjalet: "dhe 
anetarit të pensionuar".  

Pas pikes 8 shtohet pike e re 9, si vijon:  
"9) dorezon të dhena për anetaret dhe për anetaret e 

pensionuar në forme në kundershtim me nenin 95 paragrafi 
(5) të ketij ligji."  

Neni 68 
Në nenin 136 paragrafi (1) pika 1-а numri "(6)" zeven-

desohet me numrin "(5)". 
Pika 5 ndryshohet si vijon: 
"vepron në kundershtim me nenin 118 të ketij ligji."   
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Neni 69 
Në nenin 136-g paragrafi (1) numri „52“ zevendesohet 

me fjalet: "(51) paragrafi (7)". 
 

Neni 70 
Pas nenit 136-d shtohen dy nene të reja 136-gj dhe 136-

e, si vijojne: 
 

"Neni 136-gj 
Gjobe me shume prej 4 000 eurosh në kundervlere me 

denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit fizik nese 
si: 

1) anetar i Keshillit Drejtues, i Keshillit Mbikeqyres 
dhe person udheheqes në shoqeri nese nuk e ploteson det-
yren fiduciare nga neni 18-a paragrafi 1 të ketij ligji.  

2) aktuar nuk u pembahet obligimeve të parapara në ne-
nin 21-b paragrafet (5), (6), (7) dhe (10) të ketij ligji dhe 

3) person pergjegjes për menaxhim me rreziqe nuk si-
guron analize objektive të rreziqeve dhe nuk e keshillon 
drejte keshillin drejtues në pajtim me nenin 21-v paragrafi 
(3) të ketij ligji.   

 
Neni 136-e 

Gjobe me shume prej 40 000 euro në kundervlere me 
denare do t'i shqiptohet për kundervajtje Qendres nese:  

1) nuk i mundeson qasje në librat, dokumentet dhe evi-
dencen tjeter personit i cili kryen kontroll në emer të Ag-
jencise në pajtim me nenin  53 paragrafin (1) piken g) të 
ketij ligji dhe  

2) nuk i menjanon parregullsite ligjore në pajtim me 
nenin 53 paragrafin  (5) të ketij ligji."   

 
Neni 71 

Neni 72 nga Ligji për ndryshimin dhe plotesimin e Lig-
jit për sigurim pensional të detyrueshem me financim kapi-
tal "(Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" nr.  
88/08) ndryshohet si vijon; 

"(1) Deri në diten e fillimit të pranimit të Ligjit për pa-
gim të pensioneve dhe kompensimeve pensionale nga sigu-
rimi i detyrueshem pensional me financim kapital, kur ane-
tari i fondit pensional do të fitoje të drejten e pensionit të 
moshes sipas Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, 
mund ta terheq shumen e plote nga llogaria e tij individua-
le.      

(2) Deri në diten e fillimit të zbatimit të Ligjit për pa-
gim të pensioneve dhe kompensimeve pensionale nga sigu-
rimi i detyrueshem pensional me financim kapital, kur ane-
tari i fondit pensional nuk do të fitoje të drejten e pensionit 
të moshes sipas Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor 
për shkak se nuk e ka plotesuar stazhin e pensionit së paku 
15 vjet,  mund ta terheq shumen e plote nga llogaria e tij 
individuale."   

 
Neni 72 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit për si-
gurim të detyrueshem pensional me financim kapital ("Ga-
zeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 98/2012), 
në nenin 1 paragrafi (3) fjalet: "5-a e cila behet pika 5" ze-
vendesohen me numrin "4-a".  

 
Neni 73 

Lartesia e kompensimit të kontributeve të nenit 52 pa-
ragrafi 1 të ketij ligji me të cilin ndryshohet neni 98 para-
grafi (1) pika a) të Ligjit për sigurim të detyrueshem pensi-
onal me financim kapital, të cilin e arketojne shoqerite ose 
shoqerite për menaxhim me fonde pensionale të detyruesh-
me dhe vullnetare zvogelohet çdo vit dhe nuk mund të jete 
më shume se 3,5% për vitin 2014, 3,25% për vitin 2015, 
për 3%vitin 2016, 2,75% për vitin 2017, 2,5% për vitin 
2018  dhe 2,25% për vitin 2019, nga çdo kontribut të pagu-
ar.  

Lartesia e kompensimit mujor nga vlera neto e mjeteve 
nga neni  52 paragrafi 2 i ketij ligji me te cilin ndryshohet 
neni 98 paragrafi (1) pika b) nga Ligji për sigurim te det-
yrueshem pensional me financim kapital, të cilin e paguaj-
ne shoqerite për menaxhim me fonde pensionale të detyru-
eshme dhe vullnetare zvogelohet çdo vit dhe nuk mund të 
jete më shume se 0,045% për vitin 2014, 0,04% për vitin 
2015, 0,035% për vitin 2016; 0,035% për vitin 2017, dhe 
0,035% për vitin 2018.   

Duke llogaritur nga 1 qershori 2013 lartesia e kompen-
simit të kontributeve nga neni 52 paragrafi 1 të ketij ligji 
me të cilin ndryshohet neni 98 paragrafi (1) pika a) të Ligjit 
për sigurim të detyrueshem pensional me financim kapital, 
që e arketojne shoqerite ose shoqerite për menaxhim me 
fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensionale nga çdo 
kontribut i paguar nuk mund të jete më shume se 3,75%, 
ndersa lartesia e kompensimit mujor të vleres së mjeteve 
neto nga neni 52 paragrafi 2 të ketij ligji me të cilin ndrys-
hohet neni 98 paragrafi (1) pika b) të Ligjit për sigurim të 
detyrueshem pensional me financim kapital, nuk mund të 
jete më shume se 0,045%.  

Neni 74 
Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të mirato-

hen në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të ketij lig-
ji.  

 
Neni 75 

Autorizohet Komisioni Juridik ligjvenes i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për sigurim të detyrueshem pensional me finan-
cim kapital.   

 
Neni 76 

Dispoziatt e nenit 31 të ketij ligji me të cilin ndryshohet 
neni 61 i Ligjit për sigurim të detyrueshem pensioanl me 
financim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqe-
donise" numer 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 
29/2007, 88/2008 , 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 dhe  
98/12), do të fillojne të zbatohen nga 1 janari 2014.  

Dispozitat e nenit 55 të ketij ligji me të cilin shlyhet ne-
ni 102 i Ligjit për sigurim të detyrueshem pensional me fi-
nancim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedo-
nise" numer 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 
29/2007, 88/2008 , 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 dhe  
98/12), do të fillojne të zbatohen nga 1 qershori 2013.   

Dispozitat e nenit 58 paragrafi (1) të ketij ligji me të ci-
lin ndryshohet neni 117 paragrafi (1) pika gj) të Ligjit për 
sigurim të detyrueshem pensional me financim kapital 
("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008 , 
48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 dhe  98/12),  do të fillojne të 
zbatohen nga 1 janari 2014.   

Dispozitat e nenit 59 të ketij ligji me të cilin ndryshohet 
neni 118 i Ligjit për sigurim të detyrueshem pensional me 
financim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqe-
donise" numer 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 
29/2007, 88/2008 , 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11 dhe  
98/12),  do të fillojne të zbatohen nga 1 janari 2014.   

 
Neni 77 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".   

__________ 
485. 

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 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРО-
ВОЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО  

ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 21 јануари 2013 година. 

  
   Бр. 07-415/1                               Претседател 

21 јануари 2013 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 ДОБРОВОЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за доброволно капитално финансирано 

пензиско осигурување („Службен весник на Република 
Македонија” број 7/2008, 124/10 и 71/11), во членот 2 
точка 6 и членот 3 по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и пензионираните членови“. 

 
Член 2 

Во  членот 4 по точката 14 се додава нова точка 14-
а, која гласи: 

„14-а. „Пензиониран член“ е физичко лице кое ос-
тварило право на пензиски надоместок од доброволно 
капитално финансирано пензиско осигурување преку 
програмирани повлекувања или повеќекратни исплати 
и има индивидуална и/или професионална сметка во 
доброволен пензиски фонд од која ги врши повлекува-
њата на средствата;“.  

Во точката 15 по зборот „основа“ се додаваат збо-
ровите: „или на име на пензиониран член од која пен-
зионираниот член ги повлекува средствата“.  

Во точката 16 по зборот „придонес“ на крајот од ре-
ченицата се додаваат зборовите: „или на име на пензи-
ониран член од која пензионираниот член ги повлекува 
средствата“.  

Точката 19 се менува и гласи:  
“„Агент“ е лице кое врши работи на маркетинг на 

пензиски фондови;“.  
По точката 19 се додава нова точка 19-а, која гласи: 
“19-а. „Овластен актуар“ е физичко лице кое има 

дозвола за работа како овластен актуар од страна на 
Агенцијата за супервизија на осигурување;“. 

Во точката 21 по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и на пензионираните членови“. 

Во точката 22 потточка г) сврзникот „и“ на крајот 
од реченицата се заменува со точка и запирка. 

Во точката 23 на крајот од реченицата се додава 
сврзникот „и“. 

По точката 23 се додава нова точка 24, која гласи: 
“24. „Работи на маркетинг” се сите активности чија 

цел е рекламирање на друштво за управување со до-
броволни пензиски фондови, на друштвo за управува-
ње со задолжителни и доброволни пензиски фондови и 
на доброволен пензиски фонд и информирање и склу-
чување на договори за членство во доброволен пензи-
ски фонд и договори за исплата на средства од добро-
волен пензиски фонд што  вклучува:  

а) рекламирање на работењето на друштвото и до-
броволниот пензиски фонд со кој тоа управува; 

б) информирање за карактеристиките на добровол-
ното капитално финансирано пензиско осигурување; 

в) информирање за надоместоците и трансакциони-
те провизии; 

г) информирање за приносот на доброволниот пен-
зиски фонд; 

д)   информирање за инвестиционото портфолио на 
доброволниот пензиски фонд; 

ѓ) информирање за доброволните индивидуални 
сметки и професионалните сметки; 

е) зачленување и премин на членови од еден во 
друг доброволен пензиски фонд;  

ж) склучување на договори за програмирани повле-
кувања, договори за еднократна исплата и договори за 
повеќекратни исплати и   

з) други активности заради рекламирање и обезбе-
дување на информации поврзани со работењето на 
друштвото и на доброволниот пензиски фонд.“ 

 
Член 3 

Во членот 5 став (1) втората реченица се менува и 
гласи:  „Доброволниот пензиски фонд го сочинуваат 
доброволните придонеси (во натамошниот текст: при-
донеси) уплатени во име и за сметка на членовите, 
средствата на членовите, средствата на пензионирани-
те членови и приносите од инвестираните придонеси и 
средства, намалени за надоместоците што се наплату-
ваат од доброволниот пензиски фонд.“ 

Во ставот (2) по зборот „членови“ се додаваат збо-
ровите: „и пензионирани членови“. 

 
Член 4 

Во членот 10 став (1) точкат д) по зборот „членови-
те“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните чле-
нови“. 

Во точката д) сврзникот „и“ на крајот од реченица-
та се заменува со точка и запирка. 

 По точката д) се додава нова точка ѓ), која гласи: 
„ѓ) податоци за начинот на пресметка и исплата на 

пензиски надоместоци преку програмирани повлекува-
ња, еднократни исплати и повеќекратни исплати и“. 

Точката ѓ) станува точка е). 
 

Член 5 
Во  членовите 12 став (2) и 117 став (1) точка в) 

зборовите: „претходна согласност“ се заменуваат со 
зборовите: „претходно мислење”. 

 
Член 6 

Во членот 13 ставовите (2) и (3)  се менуваат и гла-
сат:  

„(2) Агенцијата го пропишува начинот на добро 
корпоративно управување на друштвото.  

(3) Друштвото е должно да донесе кодекс за добро 
корпоративно управување согласно со прописот од ста-
вот (2) на овој член.“ 

 
Член 7 

Во членот 14 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Доброволните пензиски фондови и друштвата 
од ставот (1) на овој член се основаат со цел да прима-
ат придонеси од лица и осигурители, да ги  вложуваат 
во финансиски инструменти, да вршат распределба на 
акумулираните средства согласно со закон и да вршат 
исплата на пензиски надоместоци преку програмирани 
повлекувања, еднократни исплати и повеќекратни исп-
лати.“  



 Стр. 60 - Бр. 13                                                                                    23 јануари 2013 
 

Член 8 
Во членот 23 став (1) броевите „5 и 6“ се заменува-

ат со броевите „19 и 20“. 
 

Член 9 
Во членовите 29 став (1) и 30 став (1) зборовите: 

„односно генерален директор или директор“ се замену-
ваат со зборовите: „и раководно лице“,  а зборовите: 
„генерален директор или директор“ се заменуваат со 
зборовите: „раководно лице“. 

 
Член 10 

По членот  30 се додаваат два нови члена 30-а и 30-
б, кои гласат: 

 
„Член 30-а 

(1) Член на управен одбор, на надзорен одбор, рако-
водно лице во друштвото и орган на друштвото има 
фидуцијарна должност да работи единствено во корист 
на интересите на членовите и на пензионираните чле-
нови на задолжителниот и/или доброволниот пензиски 
фонд. Должноста треба да ја спроведуваат со примена 
на високи стандарди на етика и интегритет и без конф-
ликт на интереси и да обезбедат нивна примена од 
страна на секој вработен и ангажирано лице во друш-
твото. 

(2) Член на управен одбор, на надзорен одбор и ра-
ководно лице во друштвото треба да има соодветна 
управувачка и оперативна компетентност заради извр-
шување на должностите кои му се доделени и секогаш 
да се информира за прашањата кои се однесуваат на 
неговиот делокруг на работа.  

 
Член 30-б 

(1) Друштвото е должно да воспостави ефикасни 
контролни механизми кои се документирани во него-
вите интерни акти со цел за ублажување на сите ризи-
ци кои влијаат на интересите на членовите и на пензио-
нираните членови на задолжителниот и/или добровол-
ниот пензиски фонд.   

(2) Друштвото е должно да воспостави процедура и 
да определи лице за следење и обезбедување на усогла-
сеност на работењето со закон, подзаконските акти и 
интерните акти на друштвото.“ 

 
Член 11 

Во членот 31 ставови (1) и (2) по зборот „членови-
те“ се додаваат зборовите: „и пензионираните члено-
ви“. 

 
Член 12 

Во членот  33 ставот (1) се менува и гласи:  
„Друштвото е должно да води целосна, точна и 

ажурна евиденција за доброволната индивидуална сме-
тка и/или професионалната сметка на секој член и на 
пензиониран член на доброволниот пензиски фонд, за 
уплатени доброволни придонеси, односно исплатени и 
пренесени средства, бројот на сметководствени едини-
ци на сметката и вредноста на сметката, како и други 
податоци утврдени со закон.“ 

Во ставот (2) точка а) по зборот „членовите“ се до-
даваат зборовите: „и пензионираните членови“, а по 
зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензиони-
рани членови“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Друштвото е должно да ја чува евиденцијата со 

сите податоци содржани на доброволните индивидуал-
ни сметки и на професионалните сметки, врз основа на 
информациите со состојба од последниот работен ден 
на секоја календарска година и на надворешен меди-
ум.“ 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5). 

Во ставот (5) кој станува став (6) по зборот „члено-
вите„  се додаваат зборовите: „и на пензионираните 
членови“. 

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

Член 13 
Во членот 34 став (2) точка е) сврзникот „и“ се за-

менува со точка и запирка.  
По точката ж) се додаваат две нови точки з) и ѕ), 

кои гласат: 
„з) оцена на процесот на управување со ризици и 
ѕ) оцена на процесот на исплата на пензиски надо-

местоци преку програмирани повлекувања, еднократни 
исплати и повеќекратни исплати.“ 

 
Член 14 

По членот 34 се додаваат два нови члена 34-а и 34-
б, кои гласат: 

 
„Член 34-а 

(1) Друштвото е должно да назначи овластен актуар 
кој за својата работа одговара пред управениот одбор 
на друштвото. 

 (2) Доколку овластениот актуар престане да врши 
актуарски работи во друштвото, друштвото е должно 
за тоа да ја извести Агенцијата во рок од пет дена од 
престанокот. 

(3) Друштвото е должно во рок од 30 дена од денот 
на престанокот на вршење на работите на овластениот 
актуар да назначи нов овластен актуар.  

(4) Друштвото не смее да назначи овластен актуар 
кој е поврзано лице со друштвото согласно со овој за-
кон. 

 (5) Овластениот актуар е должен да даде насоки за 
пресметки на програмираните повлекувања и да прове-
ри дали направените пресметки и користените  табли-
ци на смртност и каматни стапки се пресметани во сог-
ласност со закон и подзаконските акти пропишани од 
Агенцијата. 

(6) Овластениот актуар е должен да врши проверка 
на ликвидноста на задолжителниот и/или доброволни-
от пензиски фонд. 

(7) Секое тримесечје овластениот актуар изготвува 
потврда со мислење за преземените дејствија од ставо-
вите (5) и (6) на овој член на начин, содржина и форма 
пропишани од Агенцијата.   

(8) Овластениот актуар потврдата со мислење од 
ставот (7) на овој член ја поднесува до управниот од-
бор на друштвото. 

(9) Овластениот актуар изготвува извештај за свое-
то работење за претходната година и го доставува на 
усвојување до надзорниот одбор на друштвото.  

(10) Доколку овластениот актуар при вршење на 
својата работа утврди дека програмираните повлекува-
ња не се пресметани согласно со закон и подзаконски 
акти пропишани од Агенцијата, истиот е должен вед-
наш да го извести управниот одбор на друштвото. До-
колку управниот одбор не го земе предвид известува-
њето на овластениот актуар, тој е должен веднаш да ја 
извести Агенцијата. 

 
Член 34-б 

(1) Друштвото е должно да воспостави активности 
за управување со ризици на задолжителниот и/или до-
броволниот пензиски фонд.  

(2) Друштвото е должно да назначи лице одговорно 
за управување со ризици кое треба да има соодветни 
квалификации за извршување на активности поврзани 
со управување со ризици и  да нема конфликт на инте-
рес.  
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(3) Лицето од ставот (2) на овој член треба има при-
стап до податоците во друштвото. Лицето е должно да 
обезбедува објективна анализа на ризиците и правилно 
да го советува управниот одбор при донесување на од-
луките, имајќи ги предвид сите релевантни ризици.  

(4)  Лицето од ставот (2) на овој член поднесува из-
вештај до управниот одбор на друштвото.  

(5)  Извештајот од ставот (4) на овој член друштво-
то го доставува до Агенцијата, најмалку еднаш годиш-
но, односно веднаш доколку се утврди дека настанала 
сериозна закана по интересите на членовите и на пен-
зионираните членови.“  

Член 15 
По членот 35 се додава нов член 35-а, кој гласи:  

„Член 35-а 
Друштвото е должно да дава, води, евидентира, ар-

хивира, доставува и објавува точни и ажурирани изве-
стувања, податоци и информации.“ 

 
Член 16 

Во членот 39 став (1) точка ѕ) по зборот „одлуки“ се 
додаваат зборовите: „пресметка на програмирани пов-
лекувања, управување со ризици“. 

Во точката к) сврзникот „и“ на крајот од реченица-
та се заменува со точка и запирка. 

 По точката к) се додава нова точка л), која гласи: 
„л) потпишана изјава од овластени потписници на 

сите лица кои би биле основачи дека по добивање на 
одобрение за управување со доброволен пензиски фонд 
друштвото за управување со доброволни пензиски 
фондови ќе се вклучи во Центарот за електронски си-
стем за котација (во натамошниот текст: Центарот) сог-
ласно со Законот за исплата на пензии и пензиски на-
доместоци од капитално финансирано пензиско осигу-
рување и“. 

Точката л) станува точка љ).  
Член 17 

Во членот 40 во воведната реченица по зборот „зач-
ленат“ се додаваат зборовите: „или станат пензионира-
ни членови“. 

Во точката г) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и  пензионираните членови“, а по зборот 
„членови“ се додаваат зборовите: „и  пензионирани 
членови“. 

  
Член 18 

Во членот 43 по ставот (4) се додава нов став (5), 
кој гласи: 

„(5) Друштвото е должно во рок од 90 дена од де-
нот на полноважноста на одобрението за управување 
со доброволен пензиски фонд, согласно со ставот (2) на 
овој член, да се вклучи во Центарот согласно со Зако-
нот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од 
капитално финансирано пензиско осигурување.“  

Ставот (5) станува став (6).  
 

Член 19 
Во членот 45 ставот (1) се менува и гласи: 
„Агенцијата може да повлече или укине одобрение за 

управување со доброволен пензиски фонд од истите причи-
ни од кои одбива барање поради не доставување на доку-
ментите од членот 39 од овој закон или не исполнување на 
условите од членовите 40 и 43 став (5) од овој закон, злоу-
потреба на лични податоци на членови или пензионирани 
членови на барање од друштво за управување со добровол-
ни пензиски фондови, грубо кршење на одредбите од овој 
закон и од Законот за спречување на перење пари и други 
приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, ка-
ко и во други случаи утврдени со овој закон.“ 

Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и на пензионираните членови“. 

Член  20 
Во членот 46 став (1) зборовите: „по претходна сог-

ласност од  Министерството за труд и социјална поли-
тика“ се бришат. 

Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и  на пензионираните членови“, а зборови-
те: „по претходна согласност од  Министерството за 
труд и социјална политика“ се бришат. 

Во ставовите (3) и (4) по зборот „членовите“ се до-
даваат зборовите: „и  пензионираните членови“.  

 
Член  21 

Во членот 48 став (5) точка и) по зборот „одлуки“ 
се додаваат зборовите: „пресметка на програмирани 
повлекувања, управување со ризици“.  

Во точката ј) сврзникот „и“ се заменува со точка и 
запирка. 

По точката ј) се додава нова точка к), која гласи: 
„к) потпишана изјава од овластени потписници на 

друштвата кои се спојуваат дека по добивање на одо-
брение за управување со доброволен пензиски фонд 
новото друштво ќе се вклучи во Центарот согласно со 
Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци 
од капитално финансирано пензиско осигурување и“. 

Точката к) станува точка л). 
 

Член 22 
Во членот 49 точки г) и д) по зборот „членовите“ се 

додаваат зборовите: „и  на пензионираните членови“. 
 

Член 23 
Во членот 51 по зборот „членови“ се става запирка 

и се додаваат зборовите: „пензионирани членови“. 
 

Член 24 
Во членот 52 став (3) по зборот „членови“ се става 

запирка и се додаваат зборовите: „пензионирани чле-
нови“. 

Во ставот (4) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и  пензионираните членови“. 

 
Член 25 

Во членот 55 став (1) точка ѕ) по зборот „одлуки“ се 
додаваат зборовите: „пресметка на програмирани пов-
лекувања, управување со ризици“. 

Во точката к) сврзникот „и“ на крајот од реченица-
та се заменува со точка и запирка. 

 По точката к) се додава нова точка л), која гласи: 
„л) потпишана изјава од овластени потписници на 

сите лица кои би биле основачи дека по добивање на 
одобрение за управување со доброволен пензиски фонд 
и одобрение за управување со задолжителен пензиски 
фонд друштвото за управување со задолжителни и до-
броволни пензиски фондови ќе се вклучи во Центарот 
согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски 
надоместоци од капитално финансирано пензиско оси-
гурување и“. 

Точката л) станува точка љ). 
 

Член 26 
Во членот 56 во воведната реченица по зборот „зач-

ленат“ се додаваат зборовите: „или станат пензионира-
ни членови“. 

Во точката г) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и  пензионираните членови“, а по зборот 
„членови“ се додаваат зборовите: „или пензионирани 
членови“. 

 
 

Член 27 
Во членот 59 по ставот (4) се додава нов став (5), 

кој гласи: 
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„(5) Друштвото е должно во рок од 90 дена од де-
нот на полноважноста на одобрението за управување 
со задолжителен пензиски фонд и одобрението за упра-
вување со доброволен пензиски фонд согласно со ста-
вот (2) на овој член да се вклучи во Центарот согласно 
со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместо-
ци од капитално финансирано пензиско осигурување.“  

Ставот (5) станува став (6).  
 

Член 28 
Во членот 61 став (2) точка а) по буквата „к)“ се 

става запирка, а буквите „и л)“ се заменуваат со букви-
те „л) и љ)“. 

 
Член 29 

Во членот 62 во воведната реченица по зборот „зач-
ленат“ се додаваат зборовите: „или станат пензионира-
ни членови“. 

Во точката д) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и на пензионираните членови“.  

Во точката е) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и  пензионираните членови“, а по зборот 
„членови“ се додаваат зборовите: „или пензионирани 
членови“. 

 
Член 30 

Во членот 67 став (2) точка а) по буквата „к)“ се 
става запирка, а  буквите „и л)“ се заменуваат со букви-
те „л) и љ)“. 

 
Член  31 

Во членот 68 став (1) по зборот „зачленат“ се дода-
ваат зборовите: „или станат пензионирани членови“. 

Во точката д) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и  пензионираните членови“. 

Во точката е) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и  пензионираните членови“, а по зборот 
„членови“ се додаваат зборовите: „или пензионирани 
членови“. 

 
Член 32 

Во членот 73 зборовите: „на своите фондови“ се за-
менуваат со зборовите: „и  пензионираните членови на 
фондовите со кои управува“. 

 
Член 33 

Во членот 76 ставот (1) се менува и гласи:  
„Агенцијата може да повлече или укине одобрение 

за управување со задолжителен и/или доброволен пен-
зиски фонд од истите причини од кои одбива барање 
поради не доставување на документите од членовите 
55, 61 ставови (2), (4) и (5) и 67 ставови (2), (4) и (5) од 
овој закон или не исполнување на условите од члено-
вите 56, 59 став (5), 62, 65 став (5), 68 и 71 став (5) од 
овој закон, злоупотреба на лични податоци на членови 
или пензионирани членови на барање од друштвото за 
управување со задолжителни и доброволни пензиски 
фондови, грубо кршење на одредбите од овој закон и 
од Законот за спречување на перење пари и други при-
носи од казниво дело и финансирање на тероризам, ка-
ко и во други случаи утврдени со овој закон.“ 

Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и на пензионираните членови“. 

 
Член 34 

Во членот 77 став (1) зборовите: „по претходна сог-
ласност од  Министерството за труд и социјална поли-
тика“ се бришат. 

Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и  на пензионираните членови“, а зборови-
те: „по претходна согласност од  Министерството за 
труд и социјална политика“ се бришат. 

Во ставовите (3), (4), (5) и (6) по зборот „членови-
те“ се додаваат зборовите: „и  пензионираните члено-
ви“. 

 
Член 35 

Во членот 79 став (5) точка и) по зборот „одлуки“ 
се додаваат зборовите: „пресметка на програмирани 
повлекувања, управување со ризици“. 

Во точката ј) сврзникот „и“ се заменува со точка и 
запирка. 

По точката ј) се додава нова точка к), која гласи: 
„к) потпишана изјава од овластени потписници на 

друштвата кои се спојуваат дека по добивање на одо-
брение за управување со задолжителен пензиски фонд 
и одобрение за управување со доброволен пензиски 
фонд новото друштво ќе се вклучи во Центарот соглас-
но со Законот за исплата на пензии и пензиски надоме-
стоци од капитално финансирано пензиско осигурува-
ње и“. 

Точката к) станува точка л). 
 

Член 36 
Во членот 80  точки г) и д) по зборот „членовите“ 

се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“. 
 

Член 37 
Во членот 82 по зборот „членови“ се става запирка 

и се додаваат зборовите: „пензионирани членови“. 
 

Член 38 
Во членот 83 став (3) по зборот „членови“ се става 

запирка и се додаваат зборовите: „пензионирани чле-
нови“. 

Во ставот (4) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и  пензионираните членови“. 

 
Член 39 

Во членот 101 став (1) по зборот „членот“ се дода-
ваат зборовите: „и на пензионираниот член“. 

Во ставовите (2) и (3) по зборот „член“ се додаваат 
зборовите: „и на пензиониран член“. 

 
Член 40 

Во членот 106 став (1) по зборот „зачлени“ се става 
запирка и се додаваат зборовите: „да склучи договор за 
програмирани повлекувања, договор за еднократна 
исплата, или договор за повеќекратни исплати“, а по 
зборот „член“ се додаваат зборовите: „или пензиони-
ран член“. 

Ставот (5) се менува и гласи:  
„Подарок, во смисла на овој член значи, но не се 

ограничува на парични награди, плаќање на паричен 
надоместок за предвремено прекинување на членство 
или раскинување на договор за програмирани повлеку-
вања или повеќекратни исплати од друг доброволен 
пензиски фонд, подарување на подвижни и недвижни 
ствари, уметнички дела, организирање изложби или 
претстави, или други сторувања кои вообичаено треба 
да се платат, освен оние плаќања кои непосредно про-
излегуваат од првата на членовите и пензионираните 
членови на доброволен пензиски фонд.“ 

 
Член 41 

Во членот 107 став (1) по зборот „членовите“ се до-
даваат зборовите: „и пензионираните членови, а по 
зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензиони-
рани членови“. 

Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и пензионираните членови“, а по зборот 
„зачленат“ се додаваат зборовите: „или станат пензио-
нирани членови“. 
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Член 42 
Во членот 108 став (2) се додава нова реченица која 

гласи: „Друштвото е должно со деловниот соработник 
да склучи договор за вршење на работите на маркетинг 
на доброволен пензиски фонд во просториите на де-
ловниот соработник.“ 

 
Член 43 

Во членот 109 став (1) по зборот „членство“ се ста-
ва запирка и се додаваат зборовите: „договор за про-
грамирани повлекувања, договор за еднократна испла-
та и договор за повеќекратни исплати“. 

Во ставот (2) по зборот „членство“ се става запир-
ка, а зборовите: „во доброволен пензиски фонд“ се за-
менуваат со зборовите: „договорот за програмирани 
повлекувања, договорот за еднократна исплата и дого-
ворот за повеќекратни исплати“. 

 
Член 44 

Членот 110 се менува и гласи: 
„Агентот е должен сите контакти со членот, пензи-

онираниот член или со лицата кои имаат право да ста-
нат членови и пензионирани членови на пензиски фонд 
да ги врши лично и не смее да склучува договор за 
членство, договор за програмирани повлекувања, дого-
вор за еднократна исплата и договор за повеќекратни 
исплати преку друго лице.“ 

 
Член 45 

Во членот 111 ставот (1) се менува и гласи: 
„Доколку вработен, претставник, агент или поврза-

но лице на друштво или друштво за управување со за-
должителни и доброволни пензиски фондови изврши 
влијание на член или на пензиониран член да го раски-
не договорот со друго друштво или друштво за управу-
вање со задолжителни и доброволни пензиски фондови 
и да склучи договор со друштвото кое го застапува или 
претставува, мора да им даде приоритет на интересите 
на тој член наспроти личните или интересите на друш-
твото.“ 

 
Член 46 

Во членот 113 втората реченица се менува и гласи: 
„Информативниот проспект содржи целосни, точни и 
објективни податоци за доброволниот  пензиски фонд 
и друштвото кое управува со тој фонд, кои се потребни 
за потенцијалниот член да донесе одлука за зачленува-
ње во добороволниот пензиски фонд и потенцијалниот 
пензиониран член да склучи договор за програмирани 
повлекувања или договор за повеќекратни исплати, и 
тоа:“. 

Во точката ж) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и од пензионираните членови“. 

Точката з) се менува и гласи: 
„начин на зачленување, склучување на договор за 

програмирани повлекувања,  склучување на договор за 
еднократна исплата, склучување на договор за повеќе-
кратни исплати и склучување на договор за премин;“. 

Во точката ѕ) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и на пензионираните членови“. 

Во точката к) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и пензионираните членови“. 

Во ставот (4) по зборот „член“ се додаваат зборови-
те: „или пензиониран член“, а по зборот „членство“ се 
става запирка и се додаваат зборовите: „ќе сака да 
склучи договор за програмирани повлекувања, договор 
за еднократна исплата и договор за повеќекратни исп-
лати“. 

 
Член 47 

Во членот 114 по ставот (7) се додава нов став (8), 
кој гласи: 

„(8) Одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6) 
и (7) на овој член соодветно се применуваат и на пен-
зионирани членови.“ 

 
Член 48 

Во членот 115 се додава нова реченица која гласи: 
„По претходна писмена согласност од осигурителот, 
друштвото наместо во писмена форма информациите 
може да ги доставува и во електронска форма.“  

Член 49 
Членот 116 се менува и гласи: 
„(1) Друштвото е должно на Агенцијата да и ги до-

ставува следниве информации: 
а) тримесечни неревидирани и годишни неревиди-

рани и ревидирани финансиски извештаи за друштвото 
или друштвото за управување со задолжителни и до-
броволни пензиски фондови  заедно со бруто биланс; 

б) тримесечни неревидирани основни финансиски 
извештаи и дополнителни извештаи и годишни нереви-
дирани и ревидирани финансиски извештаи и дополни-
телни извештаи за доброволниот пензиски фонд заедно 
со бруто биланс; 

в) подетални податоци за стекнување и пренос на 
средствата на доброволниот пензиски фонд со наведу-
вање на секое поединечно средство, датумот и цената 
на трансакцијата и правното лице кое ја врши услугата 
со хартиите од вредност; 

г) податоци за трошоците за Агенцијата, чуварот на 
имот, трансакции, маркетинг, агенти и други трошоци 
согласно со овој закон;  

д) податоци на акционерите на друштвото вклучу-
вајќи имиња и адреси; 

ѓ) имиња на членовите на органите на управување и 
вработените во друштвото и висината на надоместоци-
те за нивното работење;  

е) информација за доставени известувања до члено-
вите и до пензионираните членови од членот 114 ста-
вови (1) и (3) од овој закон; 

ж) подетални податоци за вкупниот број на члено-
вите на доброволниот пензиски фонд, бројот на члено-
вите кои се зачлениле во доброволниот пензиски фонд, 
бројот на оние кои преминале во друг доброволен пен-
зиски фонд, бројот на починати членови и бројот на ко-
рисници на пензиски надоместок;  

з) подетални податоци за вкупниот број на пензио-
нирани членови на доброволниот пензиски фонд, бро-
јот на лица кои склучиле договор за програмирани пов-
лекувања, еднократни или повеќекратни исплати и 
комбинација по вид на исплата, бројот на пензионира-
ни членови кои ги прекинале договорите за програми-
рани повлекувања и направиле промена на друштвото 
кое врши исплата на програмирано повлекување или 
видот на исплата на пензиски надоместок, бројот на 
починати пензионирани членови; 

ѕ) детални податоци за сите осигурители и подато-
ци за професионални пензиски шеми вклучени во до-
броволниот пензиски фонд; 

и) евиденцијата од членот 33 став (3) од овој закон; 
ј) потврда со мислење од овластениот актуар; 
к) годишен извештај за работењето на овластениот 

актуар; 
л) отчет за начинот  на исполнување на обврските  

од членовите 30-а, 30-б и 34-б од овој закон; 
љ) извештај за извршена процена на средствата на 

доброволниот пензиски фонд; 
м) извештаи од внатрешна контроли и внатрешни 

ревизии и 
н) други податоци пропишани од Агенцијата. 
(2) Неревидираните финансиски извештаи од ста-

вот (1) точки а) и б) на овој член се доставуваат во рок 
од еден месец по завршувањето на периодот за кој се 
однесуваат извештаите, а ревидираните финансиски 
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извештаи од ставот (1) точки а) и б) на овој член се до-
ставуваат во рок од три месеци по завршувањето на 
периодот за кој се однесуваат извештаите. Извештаите 
од ставот (1) точки а) и б) на овој член друштвото или 
друштвото за управување со задолжителни и добровол-
ни пензиски фондови ги објавува на својата веб стра-
ница во рок од пет дена од доставувањето до Агенција-
та. 

 (3) Податоците од ставот (1) точки в) и љ) на овој 
член се доставуваат за секој датум на процена најдоцна 
следниот работен ден. 

(4) Податоците од ставот (1) точки г), ж), з) и ѕ) на 
овој член се доставуваат еднаш месечно, најдоцна до 
петтиот ден во месецот за претходниот месец. 

(5) Податоците од ставот (1) точки д), ѓ) и л) на овој 
член се доставуваат еднаш годишно, најдоцна до 15 
ден од завршувањето на деловната година. 

(6) Податоците од ставот (1) точка е) на овој член 
се доставуваат во рок од еден месец  од завршувањето 
на периодот за кој се однесуваат податоците. 

(7) Извештаите од ставот (1) точка м) на овој член 
се доставуваат  за секое тримесечје, најдоцна до петти-
от ден во месецот за претходното тримесечје. 

 (8) Потврдата со мислење од ставот (1) точка ј) на 
овој член се доставува во рок од еден месец по завршу-
вањето на периодот за кој се однесува потврдата, а из-
вештајот од ставот (1) точка к) на овој член се доставу-
ва во рок од три месеци по завршувањето на периодот 
за кој се однесува извештајот. 

(9) Евиденцијата од ставот (1) точка и) на овој член 
се доставува во рок од 15 дена по завршувањето на се-
која календарска година. 

 (10) Агенцијата поблиску ги пропишува видот и 
периодот на кој се однесуваат податоците, начинот и 
формата на прикажување на истите и постапката за 
нивно  доставување.“ 

 
Член 50 

Во членот 119 став (1) се додава нова реченица која 
гласи: „Друштвото е должно да ги извести сите пензио-
нирани членови на пензискиот фонд за секој предлог за 
зголемување на надоместоците од членот 117 став (1) 
точка б) од овој закон, најмалку 180 дена пред нивното 
воведување.“  

Во ставот (2) по зборовите: „секој член“ се додаваат 
зборовит: „и пензиониран член“. 

 
Член 51 

Во членот 120 став (2) по зборот „членовите“ се до-
даваат зборовите: „и на пензионираните членови“. 

 
Член 52 

Во членот 122 став (1) се додава нова реченица која 
гласи: „Доброволните придонеси на членовите, прене-
сените средства и сите приноси од нивното инвестира-
ње се распоредуваат на доброволни индивидуални сме-
тки и/или професионални сметки кои гласат на име на 
членовите и на пензионираните членови на добровол-
ниот пензиски фонд.“ 

 
Член 53 

Во членот 124 став (2) по зборот „членовите“ се до-
даваат зборовите: „и пензионираните членови“. 

 
Член 54 

Во членот  126 став (3) по зборот „друштвото“ се 
става запирка и се додаваат зборовите: „а ги потврдува 
чуварот на имот“. 

Во ставот (4) по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и на пензионираните членови“. 

Член 55 
Членот 127 се менува и гласи: 
„(1) Друштво кое управува со доброволен пензиски 

фонд е должно, на крајот на јуни и декември секоја го-
дина, да го утврди приносот во номинален и реален из-
нос за претходните 84 месеци, согласно со ставот (2) на 
овој член. Доколку доброволниот пензиски фонд не 
примал придонеси во период од 84 месеци, но примал 
во период од 12 месеци, на крајот на јуни, односно де-
кември ќе се утврди  приносот за периодот од првиот 
јуни, односно декември по основањето на фондот до 
крајот на јуни, односно декември кога се прави пресме-
тката. Податоците за приносот друштвото ги доставува 
до Агенцијата.  

(2) Приносот на доброволниот пензиски фонд во 
номинален износ е еднаков на промената на вредноста 
на сметководствената единица на последниот датум на 
процена од ставот (1) на овој член во однос на вредно-
ста на сметководствената единица на последниот датум 
на процена од почетниот месец  од ставот (1) на овој 
член. Приносот на доброволниот пензиски фонд во ре-
ален износ се пресметува врз основа на приносот на 
доброволниот пензиски фонд во номинален износ и ни-
вото на трошоците на живот во истиот период за кој се 
пресметува приносот објавено од Државниот завод за 
статистика на Република Македонија. Износот на при-
носите се изразува во проценти.“ 

 
Член 56 

Членот 130 се менува и гласи: 
„(1) Друштвото е должно средствата на добровол-

ниот пензиски фонд да ги инвестира согласно со одред-
бите од овој закон и инвестиционата стратегија со цел 
за остварување на највисок принос единствено во пол-
за на членовите и пензионираните членови на добро-
волниот пензиски фонд и преку диверзификација и фи-
нансиска анализа да се минимизира ризикот од загуби:  

1) кои настанале поради не плаќање на издавачот 
или другата договорна страна; 

2) кои произлегуваат од влијанието на домашните и 
странските финансиски пазари;  

3) во реалната вредност на средствата на добровол-
ниот пензиски фонд поради инфлација и 

4) кои се последица од продажба на средствата на 
доброволниот пензиски фонд поради обезбедување на 
ликвидност на доброволниот пензиски фонд.  

(2) Член на управен одбор и надзорен одбор во 
друштвото при управувањето и контролата на инвести-
рањето на средствата на доброволниот пензиски фонд 
е должен да применува степен на грижа, делотворност 
и вештини кои би ги применувал разумен човек при 
инвестирање на сопствените средства.  Секој член тре-
ба да ја исполнува својата обврска во согласност со не-
говите фидуцијарни должност и треба да обезбеди нив-
на примена од страна на секој вработен и работно анга-
жиран во друштвото.“ 

 
Член 57 

Во членот 131 став (1) точка д)  по зборовите: „Ре-
публика Македонија“ се додаваат зборовите: „на до-
машниот пазар“. 

Точката ѓ) се менува и гласи: 
„акции од домашни акционерски друштва кои не се 

затворени инвестициони фондови издадени врз основа 
на одобрение од Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија и кои котираат на официјални-
от пазар или се тргуваат на пазарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување во рамки-
те на редовниот пазар на берзата на хартии од вредност 
или на друг организиран пазар на хартии од вредност 
во Република Македонија што го контролира Комиси-
јата;“. 
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Член 58 
Во членот 132 став (1) по зборовите: „издадени или 

за кои гарантира Република Македонија“ се додаваат 
зборовите: „на домашниот пазар“. 

 
Член 59 

Во  членот 135 став (4) по зборот  „членовите“ се 
додаваат зборовите: „и  пензионираните членови“. 

 
Член 60 

Во членот 140 ставот (2) се менува и гласи: 
„Документот за инвестициона стратегија особено 

треба да ги содржи основите за анализи кои опфаќаат 
поставување на планиран принос за доброволниот пен-
зиски фонд, за временски период кој соодветствува на 
временскиот период во кој еден член на доброволен 
пензиски фонд со просечна возраст ќе членува во фон-
дот, имајќи го предвид нивото на трошоци на живот, во 
согласност со одредбите од членот 130 од овој закон. 
Во документот за инвестициона стратегија треба да се 
наведе како ќе се управува со ризиците кои се поврза-
ни со постигнување на планираниот принос и страте-
шкото инвестирање на средствата, методите за мерење 
на инвестициониот ризик, процесите за управување со 
ризици кои ќе се применуваат за да се постигне плани-
раниот принос и следење на начинот на неговото ос-
тварување.“ 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Друштвото најмалку еднаш годишно, за секој 

пензиски фонд со кој управува, изготвува документ за 
начинот на примена на инвестиционата стратегија за 
следните 12 месеци, вклучувајќи го стратешкото инве-
стирање на секоја класа на средства, интерните ограни-
чувања за инвестирање и изложеноста на ризиците.“  

Ставот (3) станува став (4). 
 

Член 61 
Во членот 142 по зборот „членовите“ се додаваат 

зборовите: „и на пензионираните членови“, а зборови-
те: „Министерството за труд и социјална политика” се 
бришат”. 

 
Член 62 

Во  членот 144 став (1) точка б) зборовите: „посеб-
на институција овластена“ се заменуваат со зборовите: 
„друштво за осигурување овластено“. 

Во точката в) зборовите: „кое управува со добро-
волниот пензиски фонд каде што тој бил член на денот 
на пензионирањето“ се заменуваат со зборовите: „со 
кое членот склучил договор за програмирани повлеку-
вања по пензионирањето“. 

 
Член 63 

Во членот 145 по зборот  „член“ се додаваат зборо-
вите: „или на пензиониран член“.  

 
Член 64 

Во членот 147 зборовите: „закон со кој се уредува 
исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитал-
но финансирано пензиско осигурување“ се заменуваат 
со зборовите: „Законот за исплата на пензии и пензи-
ски надоместоци од капитално финансирано пензиско 
осигурување“. 

 
Член 65 

Во членот 150 став (1) по точката д) се додаваат две 
нови точки ѓ) и е), кои гласат: 

„ѓ) врши пресметка на нето средствата и на сметко-
водствената единица на доброволниот пензиски фонд, 
ги проверува и потврдува пресметките кои ги изврши-
ло друштвото и е одговорен за точноста на пресметки-
те; 

е) врши проверка на усогласеноста на портфолиото 
на доброволниот пензиски фонд со инвестиционите 
ограничувања согласно со овој закон и подзаконските 
акти;“. 

Точките ѓ), е) и ж) стануваат точки ж), з) и ѕ). 
 

Член 66 
Во членот 151 ставот (3) се менува и гласи: 
„На секој датум на процена чуварот на имот ја изве-

стува Агенцијата за вредноста на нето средствата и на 
сметководствената единица на доброволниот пензиски 
фонд.“ 

По ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), 
(6) и (7), кои гласат: 

„(4) Доколку постои неусогласеност на пресметките 
на нето средствата и на сметководствената единица на 
доброволниот пензиски фонд направени од друштвото 
и од чуварот на имот, друштвото е должно да се усог-
ласи со пресметките направени од чуварот на имот. Чу-
варот на имот веднаш ја известува Агенцијата за  начи-
нот на разрешување на неусогласеноста.  

(5) Доколку по проверката од членот 150 став (1) 
точка е) од овој закон чуварот на имот утврди неусог-
ласеност на портфолиото на доброволниот пензиски 
фонд веднаш ја известува Агенцијата. 

(6) Чуварот на имот доставува до Агенцијата изве-
штај за своето работење еднаш годишно до 31 јануари 
за претходната година. 

(7) Агенцијата поблиску ги пропишува периодот, 
формата и видот на податоците кои треба да бидат со-
држани во извештаите од ставовите (3), (4), (5) и (6) на 
овој член.“ 

 
Член 67 

Во  членот 155 став (3) по зборот  „членовите“ се 
додаваат зборовите: „и  на пензионираните членови“.  

 
Член 68 

Во членот 164 по бројот „168“ се додава бројот 
„168-а“. 

 
Член 69 

Во членот 165 став (1) по точката 5 се додава нова 
точка 5-а, која гласи: 

„5-а) не ја исполнува фидуцијарната должност од 
членот 30-а став (1) од овој закон;“. 

Во точката 6 по зборот „член“ се додаваат зборови-
те: „или  на пензиониран член“.    

Во точката 10 по зборот „членовите“ се додаваат 
зборовите: „или на пензионираните членови“. 

Во точката 12 по зборот „закон“ се додаваат зборо-
вите: „и актите пропишани од Агенцијата“. 

Во точката 14 по зборот „стандарди“ се додаваат 
зборовите: „и на формата и содржината на финанси-
ските извештаи пропишани од Агенцијата“. 

Точката 15 се менува и гласи: 
„инвестира средства од доброволниот пензиски 

фонд спротивно на членовите 130, 131, 132, 133 и 134 
од овој закон и актите пропишани од Агенцијата.“ 

Во ставот (3) точка 3 по зборот „одржува“ се става 
запирка и се додава зборот „пресметува“. 

По точката 4 се додава нова точка 4-а, која гласи: 
“4-а) не се вклучи во Центарот согласно со членот 

43 став (5) од овој закон;“. 
Во ставот (5) точка 3 по зборот „одржува“ се става 

запирка и се додава зборот „пресметува“. 
По точката 5 се додава нова точка 5-а, која гласи: 
„5-а) не се вклучи во Центарот согласно со членот 

59 став (5) од овој закон;“. 
 

Член 70 
Во членот 166 ставот (1) се менува и гласи: 



 Стр. 66 - Бр. 13                                                                                    23 јануари 2013 
 

“(1) Глоба во износ од 20.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на друштво 
за управување со доброволни пензиски фондови или на 
друштво за управување со задолжителни и доброволни 
пензиски фондови,  доколку: 

1) не донесе кодекс за добро корпоративно управу-
вање и не работи согласно со членот 13 став (3) од овој 
закон; 

2) не воспостави ефикасни контролни механизми и 
не воспостави процедури и определи лице  согласно со 
член 30-б од овој закон; 

3) ги користи своите средства за намени забранети 
со членот 32 од овој закон; 

4) не ги исполнува барањата предвидени во членот 
33 ставови (1), (2), (3), (4), (5) и (6) од овој закон; 

5) не основа организациона единица за внатрешна 
ревизија согласно со членот 34 од овој закон; 

6) не ги почитува обврските од членот 34-а ставови 
(1), (2), (3) и (4) од овој закон; 

7) не воспостави активности за управување со ризи-
ци, не назначи лице одговорно за управување со ризи-
ци и не достави извештај согласно со членот 34-б ста-
вови (1), (2) и (5) од овој закон; 

8) не назначи надворешен овластен ревизор со до-
бри референци и не објави извадок од ревидираниот 
финансиски извештај со мислење на овластениот реви-
зор согласно со членот 35 од овој закон; 

9) постапи спротивно на членот 35-а од овој закон; 
10) не отвори доброволна индивидуална сметка и 

професионална сметка согласно со членот 95 став (1) 
од овој закон; 

11) не ги пренесе средствата од постојниот во идни-
от пензиски фонд согласно со членот 97  став (1) од 
овој закон;  

12) дава погрешни и неточни информации за добро-
волниот пензиски фонд, за професионалната пензиска 
шема или за друштвото кое управува со тој фонд во 
смисла на членот 107 став (1) од овој закон; 

13) просториите на друштвото и просториите на не-
говите деловни соработници за маркетинг не ги испол-
нуваат условите од членот 108 став (1) од овој закон; 

14) применува постапки на маркетинг на пензиски 
фондови забранети со членот 112 од овој закон; 

15) не ја исполнува обврската за редовно информи-
рање на членовите и на пензионираните членови на до-
броволниот пензиски фонд согласно со членот 114 од 
овој закон;  

16) не ги доставува до Агенцијата информациите 
наведени во членот 116 став (1) од овој закон и во 
актите пропишани од Агенцијата; 

17) не ги извести Агенцијата и сите членови и пен-
зионирани членови на пензискиот фонд за секоја про-
мена на висината на надоместоците, на начин и во ро-
кови предвидени во членот 119 од овој закон; 

18) не го утврди приносот за пензискиот фонд со 
кој управува согласно со членот 127 од овој закон; 

19) постапи спротивно на ограничувањата предви-
дени со членот 135 од овој закон; 

20) нема документ за инвестициона стратегија со 
содржина согласно со членот 140 ставови (1) и (2) од 
овој закон и актите пропишани од Агенцијата; 

21) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже 
договорот за чување на имот согласно со членот 154 
став (1) од овој закон и 

22) не постапува согласно со ставовите и мислења-
та изнесени во актите на Агенцијата.“  

Член 71 
Во членот 167 став (1) по точката 3 се додава нова 

точка 3-а, која гласи: 
„3-а) не склучи договор за вршење на работите на 

маркетинг на доброволен пензиски фонд со деловен со-
работник согласно со членот 108 став (2) од овој за-
кон;“. 

Во точката 4 зборовите: „договор за членство“ се 
заменуваат со зборот „договори“. 

Во точката 5 сврзникот „и“ на крајот од реченицата 
се заменува со точка и запирка. 

Во точката 6 по зборот „член“ се додаваат зборови-
те: „и на пензиониран член“, а точката и запирката на 
крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“. 

По точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:  
„7) доставува податоци до членовите и до пензио-

нираните членови во форма спротивно на членот 114 
став (6) од овој закон.“ 

 
Член 72 

Во членот 167-а став (1) точка 4 бројот „и 7“ се за-
менува со броевите „7, 8 и 9“.  

 
Член 73 

Во членот 168 став (1) точка 1 по зборот „став“ бро-
јот „(6)“ се заменува со бројот „(5)“.  

Точката 4 се менува и гласи: 
„постапи спротивно на членот 151 од овој закон;“. 
 

Член 74 
По членот 168 се додава нов член 168-а, кој гласи: 
 

„Член 168-а 
Глоба во износ од 4.000  евра  во денарска против-

вредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице 
доколку како: 

1) член на управен одбор, на надзорен одбор и ра-
ководно лице во друштвото не ја исполнува фидуцијар-
ната должност од членот 30-а став (1) од овој закон; 

2) актуар не се придржува кон обврските предвиде-
ни во членот 34-а ставови (5), (6), (7) и (10) од овој за-
кон и 

3) лице одговорно за управување со ризици не обез-
бедува објективна анализа на ризиците и не го советува 
правилно управниот одбор согласно со членот 34-б 
став (3) од овој закон.“ 

 
Член 75 

Друштвото за управување со доброволни пензиски 
фондови треба да изврши усогласување на инвестицио-
ната активност на доброволниот пензиски фонд со кој 
управува со членот 56 став (1) од овој закон со  кој се 
менува членот 130 од Законот за доброволно капитал-
но финансирано пензиско осигурување и членот 57 од 
овој закон со кој се менува членот 131 став (1) точки д) 
и ѓ) од Законот за доброволно капитално финансирано 
пензиско осигурување најдоцна до 15 јануари 2013 го-
дина. 

 
Член 76 

Агентите регистрирани во Регистарот на агенти 
пред влегувањето во сила на овој закон треба да пола-
гаат дополнителен испит за исплата на пензии и пензи-
ски надоместоци од капитално финансирано пензиско 
осигурување и да се пререгистрираат во Регистарот на 
агенти најдоцна до 1 март 2014 година. 

 
Член 77 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од една година од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 78 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за доброволно капитално фи-
нансирано пензиско осигурување. 
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Член 79 
Одредбите од членот 65 од овој закон со кој се до-

дава нова точка ѓ) во членот 150  став (1) по точката д) 
од Законот за доброволно капитално финансирано пен-
зиско осигурување („Службен весник на Република 
Македонија” број 7/2008, 124/10 и 71/11), ќе започнат 
да се применуваат од 1 јануари 2014 година. 

Одредбите од членот 66 став (2) од овој закон со кој 
се додаваат три нови става (3), (4) и (6) во членот 151 
по ставот (3) од Законот за доброволно капитално фи-
нансирано пензиско осигурување („Службен весник на 
Република Македонија” број 7/2008, 124/10 и 71/11), ќе 
започнат да се применуваат од 1 јануари 2014 година.  

Член 80 
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  SIGURIM VULLNETAR PENSIONAL ME FI-
NANCIM KAPITAL 

 
Neni 1 

Në Ligjin për sigurim vullnetar pensional me financim 
kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" nu-
mer 7/2008, 124/10 dhe 71/11), në nenin 2 pika 6 dhe ne-
nin 3 pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe anetaret e 
pensionuar". 

 
Neni 2 

Në piken 4 pas pikes 14 shtohet pike e re 14-a si vijon: 
"14-a. "Anetar i pensionuar" eshte personi fizik i cili ka 

realizuar të drejte të pensionit nga sigurimi vullnetar pensi-
onal me financim kapital permes terheqjeve të programuara 
apo pagesave të shumefishta dhe ka llogari individuale 
dhe/ose profesionale në fondin vullnetar pensional dhe nga 
e cila I kryen terheqjet e mjeteve;".  

Në piken 15 pas fjales "baze" shtohen fjalet: "ose në 
emer të anetarit të pensionuar nga e cila anetari i pensionu-
ar i terheq mjetet".  

Në piken 16 pas fjales "kontribut" në fund të fjalise 
shtohen fjalet: "ose në emer të anetarit të pensionuar nga e 
cila anetari i pensionuar i terheq mjetet".  

Pika 19 ndryshohet si vijon:  
"Agjent" eshte personi i cili kryen pune të marketingut 

të fondeve pensionale."  
Pas pikes 19 shtohet pike e re 19-a si vijon: 
"19-a. "Aktuar i autorizuar" eshte personi fizik i cili ka 

leje për pune si aktuar i autorizuar nga Agjencia për super-
vizion të sigurimit;". 

Në piken 21 pas fjales: "anetareve" shtohen fjalet: "dhe 
anetareve të pensionuar". 

Në piken 22 nenpika g) lidheza "dhe" në fund të fjalise 
zevendesohet me pikepresje. 

Në piken 23 në fund të fjalise shtohet lidheza "dhe". 
Pas pikes 23 shtohet pike e re 24 si vijon: 
"24. "Pune të marketingut" jane të gjitha aktivitetet qel-

limi i të cilave eshte reklamimi i shoqerise për menaxhim 
me fondet vullnetare pensionale, i shoqerise për menaxhim 
me fondet pensionale të detyrueshme dhe vullnetare dhe i 
fondit vullnetar pensional dhe informimi dhe lidhja e mar-
reveshjeve për anetaresim në fondit vullnetar pensional dhe 
marreveshjeve për pagese të mjeteve nga fondi vullnetar 
pensional që perfshin:  

a) reklamimin e punes së shoqerise dhe fondit vullnetar 
pensional me të cilin ajo menaxhon; 

b) informim për karakteristikat e sigurimit vullnetar 
pensional me financim kapital; 

v) informim për kompensimet dhe provizionet transa-
ksionale; 

g) informim për të ardhurat e fondit vullnetar pensio-
nal; 

d) informim për portofolin investues të fondit vullnetar 
pensional; 

gj) informim për llogarite vullnetare individuale dhe 
llogarite profesionale; 

e) anetarsim dhe kalim të anetareve nga një fond në 
fond tjeter vullnetar pensional;  

zh) lidhja e marreveshjeve për terheqje të programuara, 
marreveshjeve për pagese të njehershme dhe marreveshje-
ve për pagesa të shumefishta dhe   

z) aktivitete tjera për reklamim dhe sigurim të informa-
tave të lidhura me punen e shoqerise dhe të fondit vullnetar 
pensional. “ 

 
Neni 3 

Në nenin 5 paragrafi (1) fjalia e dyte ndryshohet si vi-
jon: "Fondin vullnetar pensional e perbejne kontributet 
vullnetare (në tekstin e metejme: kontributet) të paguara në 
emer dhe për llogari të anetareve, mjetet e anetareve, mje-
tet e anetareve të pensionuar dhe të ardhurat nga mjetet dhe 
kontributet e investuara, të zvogeluara për kompensimet që 
arketohen nga fondi vullnetar pensional." 

Në paragrafin (2) pas fjales "anetare" shtohen fjalet: 
"dhe anetare të pensionuar". 

 
Neni 4 

Në nenin 10 paragrafi (1) pika d) pas fjales "anetareve" 
shtohen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar". 

Në piken d) lidheza "dhe" në fund të fjalise zevendeso-
het me pikepresje. 

 Pas pikes d) shtohet pike e re gj) si vijon: 
"gj) të dhena për menyren e perllogaritjes dhe pageses 

së kompensimeve pensionale permes terheqjeve të progra-
muara, pagesave të njehershme dhe pagesave të shumefish-
ta dhe". 

Pika gj) behet pike e). 
 

Neni 5 
Në nenin 12 paragrafi (2) dhe nenin 117 paragrafi (1) 

pika v) fjalet: "pelqim paraprak" zevendesohen me fjalet: 
"mendim paraprak". 

 
Neni 6 

Në nenin 13 paragrafi (2) dhe (3) ndryshohet si vijon:  
"(2) Agjencia e percakton menyren e menaxhimit të 

mire korporativ të shoqerise."  
(3)Shoqeria detyrohet të miratoje Kodeks për menax-

him të mire korporativ në pajtim me rregullen nga paragra-
fi (2) i ketij neni."   

 
Neni 7 

Në nenin 14 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) 
si vijon: 

"(2) Fondet vullnetare pensionale dhe shoqerite nga pa-
ragrafi (1) i ketij neni, themelohen me qellim që të pranoj-
ne kontribute nga persona dhe sigurues, t'i investojne në in-
strumente financiare, të kryejne shperndarje të mjeteve të 
akumuluara në pajtim me ligjin dhe të bejne pagesen e 
kompensimeve pensionale permes terheqjeve të programu-
ara, pagesave të njehershme dhe pagesave të shumefishta."  

 
Neni 8 

Në nenin 23 paragrafi (1) numrat "5 dhe 6" zevendeso-
hen me numrat "19 dhe 20". 

 
Neni 9 

Në nenin 29 paragrafi (1) dhe nenin 30 paragrafi (1) 
fjalet: "perkatesisht drejtor i pergjithshem ose drejtor" ze-
vendesohen me fjalet: "dhe person udheheqes", ndersa fja-
let: "drejtor i pergjithshem ose drejtor" zevendesohen me 
fjalet: "person udheheqes”. 
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Neni 10 
Pas nenit 30 shtohen dy nene të reja 30-a dhe 30-b, si 

vijojne: 
 

"Neni 30-a 
(1) Anetari i bordit drejtues, i bordit mbikeqyres, perso-

ni udheheqes në shoqeri dhe organ të shoqerise ka detyre 
fiduciare të punoje vetem në dobi të interesave të anetareve 
dhe të anetareve të pensionuar të fondit të detyrueshem dhe 
ose vullnetar  pensional. Detyren duhet ta kryejne me zba-
tim  të standardeve të larta të etikes dhe integritetit dhe pa 
konflikt të interesave dhe të sigurojne zbatim të tyre nga 
çdo i punesuar dhe person i angazhuar në shoqeri. 

(2) Anetari i bordit drejtues, i bordit mbikeqyres dhe 
personi udheheqes në shoqeri duhet të kete kompetence 
perkatese menaxhuese dhe operative për kryerjen e detyra-
ve të cilat i jane ndare dhe gjithmone të informohet për 
ceshtjet të cilat kane të bejne me fusheveprimin e tij të pu-
nes.   

 
Neni 30-b 

(1) Shoqeria detyrohet të vendose mekanizma kontrol-
lues efikas të cilat jane dokumentuar në aktet e saj interne 
me qellim të zbutjes së të gjitha rreziqeve të cilat ndikojne 
në interesat e anetareve dhe anetareve të pensionuar të fon-
dit të detyrueshem dhe/ose vullnetar pensional.   

(2) Shoqeria detyrohet të vendose procedure dhe të ca-
ktoje personin për ndjekje dhe sigurim të harmonizimit të 
punes me ligjin, aktet nenligjore dhe aktet interne të shoqe-
rise." 

 
Neni 11 

Në nenin 31 paragrafi (1) dhe (2) pas fjales "anetaret" 
shtohen fjalet: "dhe anetaret e pensionuar". 

 
Neni 12 

Në nenin 33 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Shoqeria detyrohet të mbaje evidence të plote, të sakte 

dhe të azhurnuar për llogarine vullnetare individuale 
dhe/ose llogarine profesionale të çdo anetari dhe anetari të 
pensionuar të fondit vullnetar pensional, për kontributetet e 
tij të paguara vullnetare, perkatesisht mjetet e paguara dhe 
të bartura, numrin e njesive të kontabilitetit të llogarise dhe 
vleren e llogarise, si dhe të dhena tjera të percaktuara me 
ligj." 

Në paragrafin (2) pika a) pas fjales "anetaret" shtohen 
fjalet: "dhe anetaret e pensionuar", ndersa pas fjales "aneta-
re" shtohen fjalet: "dhe anetare të pensionuar." 

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon: 
"(3) Shoqeria detyrohet që ta ruaje evidencen me të 

gjitha të dhenat e permbajtura në llogarite vullnetare indi-
viduale dhe llogarite profesionale, në baze të informatave 
me gjendjen nga dita e fundit e punes të çdo viti kalendarik 
edhe në medium të jashtem. “ 

Paragrafet (3) dhe (4) behen paragrafe (4) dhe (5). 
Në paragrafin (5) i cili behet paragraf (6) pas fjales 

"anetareve" shtohen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar". 
Paragrafet (6) dhe (7) behen paragrafe (7) dhe (8)." 
 

Neni 13 
Në nenin 34 paragrafi (2) pika e) lidheza "dhe" zeven-

desohet me pikepresje.  
Pas pikes zh) shtohen dy pika të reja z) dhe x) si vijoj-

ne: 
"z) vleresim të procesit të menaxhimit me rreziqe dhe  
x) vleresim të procesit të pageses së kompensimeve 

pensionale permes terheqjeve të programuara, pagesave të 
njehershme dhe pagesave të shumefishta." 

 
Neni 14 

Pas nenit 34 shtohen dy nene të reja 34-a dhe 34-b, si 
vijojne: 

"Neni 34-a 
(1) Shoqeria detyrohet që të caktoje aktuar të autorizuar 

i cili për punen e tij pergjigjet para bordit drejtues të shoqe-
rise. 

(2) Nese aktuari i autorizuar nderpret kryerjen e puneve 
të aktuarit në shoqeri, shoqeria detyrohet që për kete ta njo-
ftoje Agjencine në afat prej pese ditesh nga nderprerja. 

(3) Shoqeria detyrohet që në afat prej 30 ditesh nga dita 
e nderprerjes së kryerjes së puneve të aktuarit të autorizuar 
të emeroje aktuar të ri të autorizuar.  

(4) Shoqeria nuk guxon të emeroje aktuar të autorizuar 
i cili eshte person i lidhur me shoqerine në pajtim me kete 
ligj. 

(5) Aktuari i autorizuar detyrohet që të jape udhezime 
për perllogaritje të terheqjeve të programuara dhe të kon-
trolloje nese perllogaritjet e bera dhe tabelat e shfrytezuara 
të vdekshmerise dhe shkallet e kamates jane perllogaritur 
në pajtim me ligjin dhe aktet nenligjore të percaktuara nga 
Agjencia. 

(6) Aktuari i autorizuar detyrohet që të kryeje kontroll 
të likuiditetit të fondit të detyrueshem dhe/ose vullnetar 
pensional. 

(7) Çdo tremujor aktuari i autorizuar perpilon vertetim 
me mendim për veprimet e ndermarra nga paragrafet (5) 
dhe (6) të ketij neni, në menyre, permbajtje dhe forme të 
percaktuara nga Agjencia.    

(8) Aktuari i autorizuar vertetimin me mendim nga pa-
ragrafi (7) i ketij neni e parashtron në bordin drejtues të 
shoqerise. 

(9) Aktuari i autorizuar perpilon raport për punen e tij 
për vitin paraprak dhe e dorezon për miratim në bordin 
mbikeqyres të shoqerise. 

(10) Nese aktuari i autorizuar gjate kryerjes së punes së 
tij konstaton se terheqjet e programuara nuk jane perlloga-
ritur në pajtim me ligjin dhe aktet nenligjore të percaktuara 
nga Agjencia, ai detyrohet që menjehere ta njoftoje bordin 
drejtues të shoqerise.  Nese bordi drejtues nuk e merr pa-
rasysh njoftimin e aktuarit të autorizuar, ai detyrohet që 
menjehere ta njoftoje Agjencine   

Neni 34-b 
(1) Shoqeria detyrohet të vendose aktivitete për menax-

him me rreziqe të fondit të detyrueshem dhe/ose vullnetar 
pensional.  .  

(2) Shoqeria detyrohet që të emeroje person pergjegjes 
për menaxhim me rreziqe, i cili duhet të kete kualifikime 
adekuate për kryerjen e aktiviteteve të lidhura me menax-
him me rreziqe dhe të mos kete konflikt të interesave.  

(3) Personi nga paragrafi (2) i ketij neni, duhet të kete 
qasje në të dhenat në shoqeri.  Personi detyrohet që të sigu-
roje analize objektive të rreziqeve dhe në menyre të drejte 
ta keshilloje bordin drejtues gjate miratimit të vendimeve, 
duke i pasur parasysh të gjitha rreziqet relevante.  

(4) Personi nga paragrafi (2) i ketij neni, parashtron ra-
port në bordin drejtues të shoqerise.  

(5) Raportin nga paragrafi (4) i ketij neni, shoqeria det-
yrohet ta dorezoje në Agjencine, së paku njehere në vit, 
perkatesisht menjehere nese konstatohet se eshte krijuar 
kercenim serioz për interesat e anetareve dhe të anetareve 
të pensionuar.“ 

 
Neni 15 

Pas nenit 35 shtohet nen i ri 35-a, si vijon: 
 

"Neni 35-a 
 Shoqeria detyrohet të jape, mbaje, evidentoje, arkivoje, 

dorezoje dhe publikoje njoftime, të dhena, informata të sa-
kta dhe të azhurnuara.“ 

 
Neni 16 

Në nenin 39 paragrafn (1) pika x) pas fjales "vendime" 
shtohen fjalet: "perllogaritje e terheqjeve të programuara, 
menaxhim me rreziqe,". 
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Në piken k) lidheza "dhe" në fund të fjalise zevendeso-
het me pikepresje. 

 Pas pikes k) shtohet pike e re ll) si vijon: 
ll) deklarate të nenshkruar, nga nenshkrues të autorizu-

ar të të gjithe personave të cilet jane themelues, se pas ma-
rrjes së lejes për menaxhim me fondin vullnetar pensional 
shoqeria do të perfshihet në Qendren për sistem elektronik 
për kotacion (në tekstin e metejme: Qendra) në pajtim me 
Ligjin për pagese të pensioneve dhe kompensimeve pensio-
nale nga sigurimi pensional me financim kapital dhe." 

Pika ll) behet pike l). 
 

Neni 17 
Në nenin 40 në fjaline hyrese pas fjales: "anetaresohen" 

shtohen fjalet: "ose behen  anetare të pensionuar". 
Në piken g) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe 

anetaret e pensionuar", ndersa pas fjales "anetare" shtohen 
fjalet: "dhe anetare të pensionuar." 

  
Neni 18 

Në nenin 43 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) 
si vijon: 

"(5) Shoqeria detyrohet që në afat prej 90 ditesh nga di-
ta e plotfuqishmerise së lejes për menaxhim me fondin 
vullnetar pensional në pajtim me paragrafin (2) të ketij neni 
të perfshihet në Qendren në pajtim me Ligjin për pagese të 
pensioneve dhe kompensimeve pensionale të sigurimit 
pensional me financim kapital. "  

Paragrafi (5) behet paragraf (6).  
 

Neni 19 
Në nenin 45 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Agjencia mund të terheq ose shfuqizoje leje për me-

naxhim me fondin vullnetar pensional për shkaqet e njejta 
për të cilat refuzon kerkese për shkak të mosdorezimit të 
dokumenteve nga neni 39 i ketij ligji, apo mosplotesimit të 
kushteve nga nenet 40 dhe 43 paragrafi (5) i ketij ligji, keq-
perdorimit të të dhenave personale të anetareve apo aneta-
reve të pensionuar, me kerkese të shoqerise ose shoqerise 
për menaxhim me fonde vullnetare pensionale, shkelje e 
ashper e dispozitave të ketij ligji dhe të Ligjit për paranda-
limin e larjes së parave dhe të ardhurave tjera nga veper e 
ndeshkueshme dhe financimi i terrorizimit si dhe në raste 
tjera të percaktuara me kete ligj. " 

Në paragrafin (2) pas fjales "anetareve" shtohet fjalet: 
"dhe anetareve të pensionuar". 

 
Neni 20 

Në nenin 46 paragrafi (1) fjalet "pas pelqimit paraprak 
nga Ministria e Punes dhe Politikes Sociale" fshihen. 

Në paragrafin (2) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: 
"dhe anetareve të pensionuar", ndersa fjalet: "pas pelqimit 
paraprak nga Ministria e Punes dhe Politikes Sociale" 
shlyhen. 

Në paragrafet (3) dhe (4) pas fjales "anetaret" shtohen 
fjalet: "dhe anetaret e pensionuar".  

 
Neni 21 

Në nenin 48 paragrafi (5) pika i) pas fjales "vendime" 
shtohen fjalet: "perllogaritje e terheqjeve të programuara, 
menaxhim me rreziqe,".  

Në piken j) lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje. 
Pas pikes j) shtohet pike e re k) si vijon: 
"k) deklarate të nenshkruar, nga nenshkrues të autorizu-

ar të shoqerive që bashkohen, se pas marrjes së lejes për 
menaxhim me fondin vullnetar pensional do të perfshihet 
në Qendren në pajtim me Ligjin për pagese të pensioneve 
dhe kompensimeve pensionale të sigurimit pensional me fi-
nancim kapital dhe”. 

Pika k) behet pike ll). 

Neni 22 
Në nenin 49 pika g) dhe d) pas fjales "anetareve" shto-

hen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar". 
 

Neni 23 
Në nenin 51 pas fjales "anetare" shtohet presje dhe fja-

let "anetare të pensionuar". 
 

Neni 24 
Në paragrafin (2) paragrafi (3) pas fjales "anetaret" 

shtohet presje dhe fjalet: "anetaret e pensionuar". 
Në paragrafin (4) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet 

"dhe anetaret e pensionuar". 
 

Neni 25 
Në nenin 55 paragrafin (1) pika x) pas fjales "vendime" 

shtohen fjalet: "llogaritje e terheqjeve të programuara, me-
naxhim me rreziqe". 

Në piken k) lidheza "dhe" në fund të fjalise zevendeso-
het me pikepresje. 

Pas pikes k) shtohet pike e re ll) si vijon: 
"ll) deklarate të nenshkruar, nga nenshkrues të autori-

zuar të të gjithe personave që jane themelues, se pas marr-
jes së lejes për menaxhim me fondin vullnetar pensional 
dhe lejes për menaxhim me fondin e detyrueshem pensio-
nal, shoqeria për menaxhim me fondet e detyrueshme dhe 
vullnetare pensionale do të perfshihet në Qendren në paj-
tim me Ligjin për pagese të pensioneve dhe kompensimeve 
pensionale të sigurimit pensional me financim kapital dhe". 

Pika ll) behet pike l). 
 

Neni 26 
Në nenin 56 në fjaline hyrese pas fjales "anetaresohen" 

shtohen fjalet: "ose behen anetare të pensionuar". 
Në piken g) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe 

anetaret e pensionuar", ndersa pas fjales "anetare" shtohen 
fjalet: "apo anetare të pensionuar." 

 
Neni 27 

 Në nenin 59 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) 
si vijon: 

"(5) Shoqeria detyrohet që në afat prej 90 ditesh nga di-
ta e plotfuqishmerise së lejes për menaxhim me fondin e 
detyrueshem pensional dhe lejen për menaxhim me fondin 
vullnetar pensional në pajtim me paragrafin (2) të ketij neni 
të perfshihet në Qendren në pajtim me Ligjin për pagese të 
pensioneve dhe kompensimeve pensionale të sigurimit 
pensional me financim kapital."  

Paragrafi (5) behet paragraf (6).  
 

Neni 28 
Në nenin 61 paragrafi (2) pika a) pas shkronjes "k)" 

shtohet presje, e shkronjat "dhe ll)" zevendesohen me 
shkronjat "ll) dhe l)". 

 
Neni 29 

Në nenin 62 në fjaline hyrese pas fjales "anetaresohen" 
shtohen fjalet: "ose behen anetare të pensionuar". 

Në piken d) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "dhe 
anetareve të pensionuar".  

Në piken e) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe 
anetaret e pensionuar", ndersa pas fjales "anetare" shtohen 
fjalet: "apo anetare të pensionuar". 

 
Neni 30 

Në nenin 67 paragrafi (2) pika a) pas shkronjes "k)" 
shtohet presje, e shkronjat "dhe ll)" zevendesohen me fja-
let: "ll) dhe l)". 

 
Neni 31 

Në nenin 68 paragrafi (1) pas fjales "anetaresohen" 
shtohen fjalet: "ose behen anetare të pensionuar". 
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Në piken d) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe 
anetaret e pensionuar". 

Në piken e) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe 
anetaret e pensionuar", ndersa pas fjales "anetare" shtohen 
fjalet: "dhe anetare të pensionuar”. 

 
Neni 32 

Në nenin 73 fjalet: "të fondeve të tyre" zevendesohen 
me fjalet: "dhe anetareve të pensionuar të fondeve me të ci-
lat menaxhon". 

 
Neni 33 

Neni 76 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Agjencia mund të terheq ose shfuqizoje leje për me-

naxhim me fondin e detyrueshem dhe/ose vullnetar pensio-
nal për shkaqet e njejta për të cilat refuzon kerkese për 
shkak të mosdorezimit të dokumenteve nga nenet 55, 61 
paragrafet (2), (4) dhe (5) dhe 67 paragrafet (2), (4) dhe (5) 
të ketij ligji, apo mosplotesimit të kushteve nga nenet 56, 
59 paragrafi (5), 62, 65 paragrafi (5), 68 dhe 71 paragrafi 
(5), keqperdorimit të të dhenave personale të anetareve apo 
anetareve të pensionuar, me kerkese të shoqerise për me-
naxhim me fonde të detyrueshme dhe vullnetare pensiona-
le, shkelje e ashper e dispozitave të ketij ligji dhe të Ligjit 
për parandalimin e larjes së parave dhe të ardhurave tjera 
nga veper e ndeshkueshme dhe financimi i terrorizimit si 
dhe në raste tjera të percaktuara me kete ligj." 

Në paragrafin (2) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet 
"dhe anetareve të pensionuar". 

 
Neni 34 

Në nenin 77 paragrafi (1) fjalet: "pas pelqimit paraprak 
nga Ministria e Punes dhe Politikes Sociale" fshihen. 

Në paragrafin (2) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: 
"dhe të anetareve të pensionuar", ndersa fjalet: "pas pelqi-
mit paraprak nga Ministria e Punes dhe Politikes Sociale" 
fshihen. 

Në paragrafet (3), (4), (5) dhe (6) pas fjales "anetaret" 
shtohen fjalet: "dhe anetaret e pensionuar". 

 
Neni 35 

Në nenin 79 paragrafi (5) në piken i) pas fjales: "vendi-
me" shtohen fjalet: "perllogaritje e terheqjeve të programu-
ara, menaxhim me rreziqe". 

Në piken j) lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje. 
Pas pikes j) shtohet pike e re k), si vijon: 
"k) deklarate të nenshkruar nga nenshkruesit e autorizu-

ar të shoqerive që bashkohen, se pas marrjes së lejes për 
menaxhim me fondin e detyrueshem pensional dhe lejes 
për menaxhim me fondin vullnetar pensional shoqeria e re 
do të perfshihet në Qendren në pajtim me Ligjin për pagese 
të pensioneve dhe kompensimeve pensionale nga sigurimi 
pensional me financim kapital dhe”. 

Pika k) behet pike ll). 
 

Neni 36 
Në nenin 80 pikat g) dhe d) pas fjales "anetareve" shto-

hen fjalet: "dhe anetareve të pensionuar". 
 

Neni 37 
Në nenin 82 pas fjales "anetare" shtohet presje dhe fja-

let: "anetare të pensionuar". 
 

Neni 38 
Në nenin 83 paragrafi (3) pas fjales "anetare" shtohet 

presje dhe fjalet: "dhe anetare të pensionuar". 
Në paragrafin (4) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: 

"dhe anetaret e pensionuar". 
 

Neni 39 
Në nenin 101 paragrafi (1)  pas fjales "anetarit" shtohen 

fjalet: "dhe anetarit të pensionuar". 
Në paragrafet (2) dhe (3) pas fjales "anetarit" shtohen 

fjalet "dhe anetarit të pensionuar". 

Neni 40 
Në nenin 106 paragrafi (1) pas fjales "anetaresohet" 

shtohet presje dhe fjalet: "të lidhe marreveshje për terheqje 
të programuara, marreveshje për pagese të njehershme, ose 
marreveshje për pagesa të shumefishta", ndersa pas fjales 
"anetar” shtohen fjalet: "ose anetar i pensionuar". 

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:  
"Dhurate, sipas ketij neni do të thote, por nuk kufizohet 

në shperblime me para, pagesa e kompensimit me para për 
nderprerje të parakohshme të anetaresimit apo prishje të 
marreveshjes për terheqje të programuara apo pagesa të 
shumefishta nga fondi tjeter vullnetar pensional, dhurimi i 
sendeve të tundshme dhe të patundshme, veprave artistike, 
organizimi i ekspozitave apo shfaqjeve, apo veprime tjera 
të cilat zakonisht duhet të paguhen, pervec atyre pagesave 
që drejtperdrejte dalin nga të drejtat e anetareve dhe aneta-
reve të pensionuar të fondit vullnetar pensional." 

 
Neni 41 

Në nenin 107 paragrafi (1) pas fjales "anetaret" shtohen 
fjalet: "dhe anetaret e pensionuar", kurse pas fjales "aneta-
re" shtohen fjalet: "dhe anetare të pensionuar." 

Në paragrafin (2) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: 
"dhe anetaret e pensionuar", kurse pas fjales "anetareso-
hen" shtohen fjalet: "apo behen anetare të pensionuar". 

 
Neni 42 

Në nenin 108 paragrafi (2) shtohet fjali e re si vijon: 
"Shoqeria detyrohet që me bashkepunetorin afarist të lidhe 
marreveshje për kryerjen e puneve të marketingut të fondit 
vullnetar pensional në lokalet e bashkepunetorit afarist. " 

 
Neni 43 

Në nenin 109 paragrafi (1) pas fjales "anetaresi" shto-
het presje dhe fjalet: "të lidhe marreveshje për terheqje të 
programuara, marreveshje për pagese të njehershme dhe 
marreveshje për pagesa të shumefishta". 

Në paragrafin (2) pas fjales "anetaresi" shtohet presje 
ndersa fjalet "në fondin vullnetar pensional " zevendesohen 
me fjalet: "marreveshjen për terheqje të programuara, mar-
reveshjen për pagese të njehershme dhe marreveshjen për 
pagesa të shumefishta". 

 
Neni 44 

Neni 110 ndryshohet si vijon: 
"Agjenti detyrohet që të gjitha kontaktet me anetarin, 

me anetarin e pensionuar apo me personat që kane të drejte 
të behen anetare apo anetare të pensionuar të fondit pensio-
nal, t’i kryeje personalisht dhe nuk guxon të lidhe marre-
veshje për anetaresi, marreveshje për terheqje të programu-
ara, marreveshje për pagese të njehershme dhe marreveshje 
për pagesa të shumefishta permes personit tjeter.” . 

 
Neni 45 

Në nenin 111 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Nese i punesuari, perfaqesuesi, agjenti apo personi i 

lidhur i shoqerise apo shoqeria për menaxhim me fondet e 
detyrueshme dhe vullnetare pensionale ndikon mbi aneta-
rin apo mbi anetarin e pensionuar që ta nderpreje marre-
veshjen me shoqerine tjeter apo shoqerine për menaxhim 
me fondet e detyrueshme dhe vullnetare pensionale dhe të 
lidhe marreveshje me shoqerine që e perfaqeson apo pre-
zanton, doemos duhet t'u jape prioritet interesave të atij 
anetari kundrejt interesave personale apo interesave të sho-
qerise." 

 
Neni 46 

Në nenin 113 fjalia e dyte ndryshohet si vijon: "Prospe-
kti informativ permban të dhena të plota, të sakta dhe obje-
ktive për fondin vullnetar pensional dhe shoqerine që me-
naxhon me atë fond, që jane të nevojshme që anetari poten-
cial të marre vendim për anetaresim në fondin vullnetar 
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pensional dhe anetari i pensionuar potencial të lidhe marre-
veshje për terheqje të programuara apo marreveshje për pa-
gesa të shumefishta, edhe atë:". 

Në piken zh) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe 
nga anetaret e pensionuar". 

Pika z) ndryshohet si vijon: 
"menyren e anetaresimit, lidhjen e marreveshjes për 

terheqje të programuara, lidhjen e marreveshjes për pagese 
të njehershme, lidhjen e marreveshjes për pagesa të shume-
fishta dhe dhe lidhjen e marreveshjes për kalim;" 

Në piken x) pas fjales "anetareve" shtohen fjalet: "dhe 
anetareve të pensionuar". 

Në piken k) pas fjales "anetaret" shtohen fjalet: "dhe 
anetaret e pensionuar". 

Në paragrafin (4) pas fjales "anetar" shtohen fjalet: 
“apo anetar i pensionuar”, kurse pas fjales “anetaresi” shto-
het presje dhe fjalet” "deshiron të lidhe marreveshje për 
terheqje të programuara, marreveshje për pagese të nje-
hershme dhe marreveshje për pagesa të shumefishta".  

Neni 47 
 Në nenin 114 pas paragrafit (7) shtohet paragrafi i ri 

(8) si vijon: 
"(8) Dispozitat nga paragrafet (1), (2), (3), (4), (5), (6) 

dhe (7) të ketij neni në menyre perkatese zbatohen edhe për 
anetaret e pensionuar." 

 
Neni 48 

Në nenin 115 shtohet fjali e re si vijon:  
"Me pelqim paraprak me shkrim nga siguruesi, shoqe-

ria në vend të formes me shrim informatat mund t'i dorezo-
je edhe në forme elektronike." 

 
Neni 49 

Neni 116 ndryshohet si vijon: 
“(1) Shoqeria detyrohet që Agjencise t'ia dorezoje in-

formatat në vijim: 
a) raporte financiare tremujore të pareviduara dhe ra-

porte vjetore të pareviduara dhe të reviduara për shoqerine 
apo shoqerine për menaxhim me fonde të detyrueshme dhe 
vullnetare pensionale bashke me bilancin bruto;  

b) raporte financiare themelore të pareviduara tremujo-
re dhe raporte plotesuese dhe raportet financiare të parevi-
duara dhe të reviduara dhe raportet plotesuese për fondin 
vullnetar pensional bashke me bruto bilancin;  

v) të dhena të hollesishme për marrjen dhe bartjen e 
mjeteve të fondit vullnetar pensional me theksimin e çdo 
mjeti veç e veç, daten dhe cmimin e transaksionit dhe per-
sonin juridik i cili e kryen sherbimin me letrat me vlere.  

g) të dhena për shpenzimet për Agjencine, rojtarin e 
prones, transaksionet, marketingun, agjentet dhe shpenzi-
met tjera në pajtim me kete ligj;  

d) të dhena të aksionareve të shoqerise duke i perfshire 
emrat dhe adresat; 

gj) emrat e anetareve të organeve drejtuese dhe të pune-
suarve në shoqeri dhe lartesine e kompensimeve për punen 
e tyre;   

e) informate për njoftime të dorezuara për anetaret dhe 
për anetaret e pensionuar nga neni 114 paragrafet (1) dhe 
(3) të ketij ligji;  

zh) të dhena më të hollesishme për numrin e pergjiths-
hem  të anetareve të fondit vullnetar pensional, numrin e 
anetareve të cilet jane anetaresuar në fondin vullnetar pen-
sional; numrin e atyre që kane kaluar në fond tjeter vullne-
tar pensional, numrin e anetareve të vdekur dhe numrin e 
shfrytezuesve të kompensimit pensional;   

z) të dhena më të hollesishme për numrin e pergjhiths-
hem të anetareve të pensionuar në fondin vullnetar pensio-
nal, numrin e personave të cilet kane lidhur marreveshje 
për terheqje të programuara, pagesa të njehershme dhe të 
shumefishta dhe kombinim sipas llojit të pageses, numrin e 
anetareve të pensionuar të cilet i kane nderprere marre-
veshjet për terheqje të programuara dhe kane bere ndrys-

him të shoqerise e cila kryen pagese të terheqjes së progra-
muar ose llojit të pageses së kompensimit pensional, nu-
mrin e anetareve të pensionuar të vdekur; 

x) të dhena të hollesishme për të gjithe siguruesit dhe të 
dhena për skemat profesionale pensionale të perfshira në 
fondin vullnetar pensional; 

i) evidence nga neni 33 paragrafi (3) i ketij ligji;  
j) vertetim me mendim nga aktuari i autorizuar;  
k) raport vjetor për punen e aktuarit të autorizuar;  
ll) raport për menyren e permbushjes së obligimeve nga 

nenet 30-a, 30-b dhe 34 - b të ketij ligji;  
l)  raport për vleresimin e kryer të mjeteve të fondit 

vullnetar pensional;  
m) raporte nga kontrollet e brendshme dhe revizionet e 

brendshme dhe  
n) të dhena tjera të percaktuara nga Agjencia. 
(2) Raportet financiare të pareviduara nga paragrafi (1) 

pikat a) dhe b) të ketij neni, dorezohen në afat prej një mu-
aji pas perfundimit të periudhes me të cilen kane të bejne 
raportet, ndersa raportet financiare të reviduara nga para-
grafi (1) pikat a) dhe b) të ketij neni, dorezohen në afat prej 
tre muajsh pas perfundimit të periudhes me të cilen kane të 
beje raportet. Raportet nga paragrafi (1) pikat a) dhe b) të 
ketij neni, shoqeria apo shoqeria për menaxhim me fonde 
të detyrueshme dhe vullnetare pensionale i shpall në ueb 
faqen e vet në afat prej pese diteve nga dorezimi në Agjen-
ci.  

 (3) Të dhenat nga paragrafi (1) pikat v) dhe ll) të ketij 
neni, dorezohen për çdo date të vleresimit më së voni diten 
e ardhshme të punes. 

(4) Të dhenat nga paragrafi (1) piket g), zh), z) dhe x) 
të ketij neni dorezohen njehere në muaj, më së voni deri në 
diten e peste të muajit për muajin paraprak. 

(5) Të dhenat nga paragrafi (1) piket d), gj) dhe ll) të 
ketij neni dorezohen një here në vit, më së voni deri në di-
ten e 15-të nga perfundimi i vitit afarist.  

(6) Të dhenat nga paragrafi (1) pika e) e ketij neni do-
rezohen në afat prej një muaji nga perfundimi i periudhes 
me të cilen kane të bejne të dhenat. 

(7) Raportet nga paragrafi (1) pika m) e ketij neni dore-
zohen për çdo tremujor, më së voni deri në diten e peste 
për tremujorin paraprak. 

(8) Vertetimi me mendim nga paragrafi (1) pika j) e ke-
tij neni dorezohet në afat prej një muaji pas perfundimit të 
periudhes me të cilen ka të beje vertetimi, ndersa raporti 
nga paragrafi (1) pika k) dorezohet në afat prej tre muajve 
pas perfundimit të periudhes me të cilen ka të beje raporti.  

(9) Evidenca nga paragrafi (1) pika i) e ketij neni dore-
zohet në afat prej 15 diteve pas perfundimit të çdo viti ka-
lendarik.  

(10) Agjencia më afersisht i percakton llojin dhe peri-
udhen me të cilen kane të bejne të dhenat, menyren  dhe 
formen e paraqitjes së tyre dhe proceduren për dorezimin  
tyre." 

 
Neni 50 

Në nenin 119 paragrafi (1) shtohet fjali e re si vijon: 
“Shoqeria eshte e detyruar t’i njoftoje të gjithe anetaret e 
pensionuar të fondit pensional për çdo propozim për rritjen 
e kompensimeve nga neni 117 paragrafi (1) pika b) të ketij 
ligji, së paku 180 dite para futjes së tyre."  

Në paragrafin (2) pas fjaleve: “çdo anetar” shtohen fja-
let: “dhe anetar i pensionuar". 

 
Neni 51 

Në nenin 120 paragrafi (2) pas fjales “anetaret” shtohen 
fjalet: “dhe anetareve të pensionuar”. 

 
Neni 52 

Në nenin 122 paragrafi (1) shtohet fjali e re si vijon: 
“Kontributet vullnetare të anetareve, mjetet e transferuara 
dhe të gjitha kontributet nga investimi i tyre shperndahen 
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në llogari individuale vullnetare dhe/ose llogari profesiona-
le që jane në emer të anetareve dhe anetareve të pensionuar 
të fondit vullnetar pensional.”  

Neni 53 
Në nenin 124 në paragrafin (2) pas fjales “anetaret” 

shtohen fjalet: “dhe anetaret e pensionuar”. 
 

Neni 54 
Në nenin 126 paragrafi (3) pas fjales “shoqeria” shtohet 

presje dhe fjalet: “ndersa i konfirmon rojtari i prones". 
Në paragrafin (4) pas fjales “anetaret” shtohen fjalet: 

“dhe anetaret e pensionuar”. 
 

Neni 55 
Neni 127 ndryshohet si vijon: 
“(1) Shoqeria që menaxhon me fondin vullnetar pensio-

nal eshte e detyruar, në fund të muajit qershor dhe dhjetor 
të çdo viti, të percaktoje kontribut në shume nominale dhe 
reale për 84 muajt paraparake, në pajtim me paragrafin (2) 
të ketij neni. Nese fondi vullnetar pensional nuk ka pranuar 
kontribute në periudhe prej 84 muajsh, por ka pranuar në 
periudhe prej 12 muajsh, në fund të muajit qershor perkate-
sisht dhejtor do të percaktohet kontributi nga qershori i pa-
re perkatesisht dhejtori pas themelimit të fondit deri në 
fund të qershorit perkatesisht dhjetorit kur behet perlloga-
ritja.  Të dhenat për kontributin shoqeria i dergon në Ag-
jenci.   

(2) Kontributi i fondit vullnetar pensional në shume no-
minale eshte i barabarte me ndryshimin e vleres së njesise 
së kontabilitetit në daten e fundit të vleresimit nga paragra-
fi (1) i ketij neni në lidhje me vleren e njesise së kontabili-
tetit në daten e fundit të vleresimit nga muaji fillestar nga 
paragrafi (1) i ketij neni.  Kontributi i fondit vullnetar pen-
sional në shume reale perllogaritet në baze të kontributit të 
fondit vullnetar pensional në shume nominale dhe nivelit të 
shpenzimeve të jetes në periudhen e njejte për të cilen perl-
logaritet kontributi i shpallur nga Enti Shteteror i Statisti-
kes i Republikes së Maqedonise.  Shuma e kontributeve 
shprehet në perqindje.”  

 
Neni 56 

Neni 130 ndryshohet si vijon: 
“(1) Shoqeria eshte e detyruar që mjetet e fondit vullne-

tar pensional t'i investoje në pajtim me dispozitat e ketij 
ligji dhe strategjine investuese me qellim të realizimit të 
kontributit më të larte vetem në ndihme të anetareve dhe 
anetareve të pensionuar të fondit vullnetar pensional dhe 
permes diverzifikimit dhe analizes financiare të minimizo-
het rreziku nga humbjet:  

1) që jane shkaktuar për shkak të mospageses së dhene-
sit ose pales tjeter kontraktuese;  

2) që rezultojne nga ndikimi i tregjeve financiare të hu-
aja dhe vendase;   

3) në vleren reale të mjeteve të fondit vullnetar pensio-
anal për shkak të inflacionit dhe 

4) që jane pasoje nga shitja e mjeteve të fondit vullne-
tar pensional për shkak të sigurimit të likuiditetit të fondit 
vullnetar pensional.   

(2) Anetari i keshillit drejtues dhe keshillit mbikeqyres 
në shoqeri gjate menaxhimit dhe kontrollit të investimit të 
mjeteve të fondit vullnetar pensional eshte i detyruar të 
zbatoje shkallen e kujdesit, efektivitetit dhe shkathtesive që 
mund t’i zbatoje njeriu i arsyeshem gjate investimit të mje-
teve personale.    Çdo anetare duhet të pembushe obligimin 
e vet në pajtim me obligimet e tyre fiducijare dhe duhet të 
siguroje zbatimin e tyre nga  çdo punetor dhe punonjes i 
angazhuar në shoqeri." 

 
Neni 57 

Në nenin 131 paragrafi (1) pika d) pas fjaleve:  “Re-
publika e Maqedonise” shtohen fjalet:  “në tregun vendor”.  

Pika gj) ndryshohet si vijon:  

“aksionet nga shoqerite vendase aksionare që nuk jane 
fonde të mbyllura investuese, të leshuara në baze të pelqi-
mit nga Komisioni për Letra me Vlere i Republikes së Ma-
qedonise dhe që kotojne në tregun zyrtar ose tregtojne në 
tregun e shoqerive aksionare me obligime të vecanta për 
njoftim në suaza të tregut të rregullt në bursen e letrave me 
vlere ose në ndonje treg tjeter të organizuar të letrave me 
vlere në Republiken e Maqedonise që e kontrollon Komisi-
oni;". 

  
Neni 58 

Në nenin 132 paragrafi (1) pas fjaleve: “të leshuara ose 
për të cilat garanton Republika e Maqedonise” shtohen fja-
let: “në tregun vendas”. 

 
Neni 59 

Në nenin 135 paragrafi (4) pas fjales “anetaret” shtohen 
fjalet: “dhe anetaret e pensionuar”. 

 
Neni 60 

Në nenin 140 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
“Dokumenti për strategji investuese në vecanti duhet t’i 

permbaje bazat për analiza që perfshijne vendosjen e kon-
tributit të planifikuar për fondin vullnetar pensional, për 
periudhen kohore që perputhet me periudhen kohore ku një 
anetar me moshe mesatare eshte anetar në fond duke e pa-
sur parasysh nivelin e shpenzimeve të jetes, në pajtim me 
dispozitat nga neni 130 i ketij ligji.  Në dokumentin për 
strategji investuese duhet të ceket si do të menaxhoje me 
rreziqet që jane të lidhura me arritjet e kontributit të plani-
fikuar dhe investimit strategjik të mjeteve, metodat për 
matje të rrezikut investues, proceset për menaxhim me rre-
ziqe që zbatohen për t’u arritur kontributi i planifikuar dhe 
ndjekja e menyres së realizimit të tij.”  

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:  
“(3) Shoqeria së paku një here në vit, për çdo fond pen-

sional me të cilin menaxhon, perpilon dokument për men-
yren e zbatimit të strategjise investuese për 12 muajt e 
ardhshem, duke perfshire edhe investimin strategjik të çdo 
klase të mjeteve, kufizime interne për investim dhe ekspo-
zim në rreziqe.”  

Paragrafi (3) behet paragraf (4). 
 

Neni 61 
Në nenin 142 pas fjales “anetaret” shtohen fjalet: “dhe 

anetareve të pensionuar”, ndersa fjalet:  “Ministria e Punes 
dhe Politikes Sociale” shlyhen”. 

 
Neni 62 

Në nenin 144 paragrafi (1) pika b) fjalet: “institucion i 
vecant i autorizuar” zevendesohen me fjalet: “shoqeria për 
sigurim e autorizuar”. 

Në piken v) fjalet: “që menaxhon me fondin vullnetar 
pensional ku ka qene anetar në diten e pensionimit” zeven-
desohen me fjalet :“me të cilin anetari ka lidhur marrevesh-
je për terheqje të programuara pas pensionimit”.  

 
Neni 63 

Në nenin 145 pas fjales “anetar” shtohen fjalet: “ose 
anetarit të pensionuar”.   

 
Neni 64 

Në nenin 147 fjalet: “ligj me të cilin rregullohet pagesa 
e pensioneve dhe kompensimeve pensionale nga sigurimi 
pensional me financim kapital zevendesohen me fjalet: 
“Ligj për pagesen e pensioneve dhe kompensimeve pensio-
nale nga sigurimi pensional me financim kapital."  

 
Neni 65 

Në nenin 150 paragrafi (1) pas pikes d) shtohen dy pika 
të reja gj) dhe e) si vijojne:  
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“gj) kryen perllogaritje të neto mjeteve dhe të njesise së 
kontabilitetit të fondit pensional vullnetar, i kontrollon dhe 
verteton perllogaritjet të cilat i ka realizuar shoqeria dhe 
eshte pergjegjes për saktesine e perllogaritjeve;   

e) kryen kontroll të harmonizimit të portofolit të fondit 
pensional vullnetar me kufizimet investuese në pajtim me 
kete ligj dhe aktet nenligjore;".  

Pikat gj), e) dhe zh) behen pika zh), z) dhe x).  
 

Neni 66 
Në nenin 151 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:  
“Në secilen date të kontrollit rojtari i prones e njofton 

Agjencine për vleren e neto mjeteve dhe të njesise së kon-
tabilitetit të fondit pensional vullnetar.”  

Pas paragrafit (3) shtohen kater paragrafe të rinj (4), 
(5), (6) dhe (7) si vijon:  

“(4) Nese ekziston mosharmonizim i perllogaritjeve të 
neto mjeteve dhe të njesise së kontabilitetit të fondit pensi-
onal vullnetar të bera nga shoqeria dhe nga rojtari i prones, 
shoqeria eshte e obliguar të harmonizohet me perllogaritjet 
e bera nga rojtari i prones.  Rojtari i prones menjehere e 
njofton Agjencine për menyren e shkarkimit të mosharmo-
nizimit.   

(5) Nese, pas kontrollit nga neni 150 paragrafi (1) pika 
e) të ketij ligji, rojtari i prones percakton mosharmonizim 
të portofolit të fondit pensional vullnetar menjehere e njo-
fton Agjencine.  

(6) Rojtari i prones dorezon te Agjencia raport për pu-
nen e vet njehere në vit deri më 31 janar për vitin paraprak.  

(7) Agjencia më afer i percakton periudhen, formen dhe 
llojin e të dhenave të cilat duhet të jene të perfshira në ra-
portet nga paragrafet (3), (4), (5) dhe (6) të ketij neni.“ 

 
Neni 67 

Në nenin 155 paragrafi (3) pas fjales “anetaret” shtohen 
fjalet: “dhe anetareve të pensionuar”.   

 
Neni 68 

Në nenin 164 pas numrit “168” shtohe numri “168-a”  
 

Neni 69 
Në nenin 165 paragrafi (1) pas pikes 5 shtohet pika e re 

5-a, si vijon:  
“5-a) nuk e ploteson obligimin fudiciar nga neni 30-a 

paragrafi (1) të ketij ligji;”  
Në piken 6 pas fjales “anetar” shtohen fjalet: “ose ane-

tarit të pensionuar”.     
Në piken 10 pas fjales “anetaret” shtohen fjalet “ose 

anetareve të pensionuar”.  
Në piken 12 pas fjales “ligj” shtohen fjalet: “dhe aktet e 

percaktuara nga Agjencia”.  
Në piken 14 pas fjales:  “standarde” shtohen fjalet:  

“edhe në formen dhe permbajtjen e raporteve financiare të 
percaktuara nga Agjencia”;  

Pika 15 ndryshohet si vijon:  
“investon mjete nga fondi pensional vullnetar në kun-

dershtim me nenet 130, 131, 132, 133 dhe 134 të ketij ligji 
dhe aktet e percaktuara nga Agjencia.”  

Në paragrafin (3) pika 3 pas fjales “mban” shtohet 
presje dhe fjala “perllogarit”.  

Pas pikes 4 shtohet pika e re 4-a, si vijon: 

"4-a) nuk inkuadrohet në Qender në pajtim me nenin 43 
paragrafi (5) të ketij ligji.”  

Në paragrafin (5) pika 3 pas fjales: “mban” shtohet 
prejse dhe fjala  “perllogarit”.  

Pas pikes 5 shtohet pika e re 5-a, si vijon: 
„5-a) nuk inkuadrohet në Qender në pajtim me nenin 

59 paragrafin (5) të ketij ligji;”.  
 

Neni 70 
Në nenin 166 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"(1) Gjobe në shume prej 20 000 euro në kundervlere 

me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje shoqerise për 
menaxhim me fondet pensionale vullnetare ose shoqerise 
për menaxhim me fondet pensionale të detyrueshme dhe 
vullnetare, nese:  

1) nuk miraton Kodeks për menaxhim të mire korpora-
tiv dhe nuk punon në pajtim me nenin 13 paragrafin (3) të 
ketij ligji;    

2) nuk vendos mekanizma kontrolluese efikase dhe nuk 
vendos procedura dhe cakton person në pajtim me nenin 
30-b të ketij ligji;  

3) i shfrytezon mjetet e veta për dedikime të ndaluara 
me nenin 32 të ketij ligji;  

4) nuk i ploteson kerkesat e parapara në nenin 33 para-
grafet (1), (2), (3), (4), (5) dhe (6) të ketij ligji;  

5) nuk themelon njesi organizative për revizion të 
brendshem në pajtim me nenin 34 të ketij ligji;  

6) nuk i respekton obligimet nga neni 34-a paragrafet 
(1), (2), (3) dhe (4) të ketij ligji;  

7) nuk vendos aktivitete për menaxhim me rreziqe, nuk 
emeron person pergjegjes për menaxhim me rreziqe dhe 
nuk dorezon raport në pajtim me nenin 34-b paragrafet (1), 
(2) dhe (5) të ketij ligji;  

8) nuk emeron revizor të autorizuar të jashtem me refe-
renca të mira dhe nuk shpall ekstrakt nga raporti financiar i 
reviduar me mendim të revizorit të autorizuar në pajtim me 
nenin 35 të ketij ligji;  

9) vepron në kundershtim me nenin 35-a të ketij ligji;  
10) nuk hap llogari individuale vullnetare dhe llogari 

profesionale në pajtim me nenin 95 paragrafin (1) të ketij 
ligji;  

11) nuk i bart mjetet nga fondi pensional ekzistues në 
fondin e ardhshem në pajtim me nenin 97 paragrafi (1) të 
ketij ligji;   

12) jep informata të gabuara dhe të pasakta për fondin 
pensional vullnetar, për skeme profesionale pensionale ose 
për shoqaten e cila menaxhon me atë fond sipas nenit 107 
paragrafit (1) të ketij ligji; 

13) nese hapesirat e shoqates dhe hapesirat e bashkepu-
netoreve të tij afarist për marketing nuk i plotesojne kushtet 
nga neni 108 paragrafi (1) të ketij ligji; 

14) zbaton procedura të marketingut të fondeve pensio-
nale të ndaluara me nenin 112 të ketij ligji; 

15) nuk e ploteson detyrimin për informim të rregullt të 
anetareve dhe të anetareve të pensionuar të fondit pensio-
nal vullnetar në pajtim me nenin 114 të ketij ligji;  

16) nuk i dorezon te Agjencia informatat e theksuara në 
nenin 116 paragrafin (1) të ketij ligji dhe në aktet e perca-
ktuara nga Agjencia; 

17) nuk e njofton Agjencine dhe të gjithe anetaret dhe 
anetaret e pensionuar të fondit pensional për çdo ndryshim 
të lartesise së kompensimit, në menyre dhe afate të parapa-
ra me nenin 119 të ketij ligji;  

18) nuk e percakton kontributin e fondit pensional me 
të cilin menaxhon në pajtim me nenin 127 të ketij ligji;  
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19) vepron në kundershtim me kufizimet e parapara me 
nenin 135 të ketij ligji; 

 20) nuk ka dokument për strategji investuese me perm-
bajtje në pajtim me nenin 140 paragrafiet (1) dhe (2) të ke-
tij ligji dhe aktet e percaktuara nga Agjencia;  

21) nuk e njofton Agjencine kur do ta refuzoje marre-
veshjen për ruajtjen e prones në pajtim me nenin 154 para-
grafin (1) të ketij ligji dhe  

22) nuk vepron në pajtim me qendrimet dhe mendimet 
e prononcuara në aktet e Agjencise." 

 
Neni 71 

Ne nenin 167 paragrafi (1) pas pikes 3 shtohet pike e re 
3-a, si vijon: 

“3-a) nuk lidh marreveshje për kryerjen e puneve të 
marketingut të fondit pensional vullnetar me bashkepune-
tor afarist në pajtim me nenin 108 paragrafin (2) të ketij 
ligji”. 

Në piken 4 fjalet: “marreveshje për anetaresim” zeven-
desohen me fjalen “marreveshje”. 

Në piken 5 lidheza “dhe” në fund të fjalise zevendeso-
het me pikepresje. 

Në piken 6 pas fjales “anetar” shtohen fjalet. “dhe ane-
tarit të pensionuar, ndersa pikepresja në fund të fjalise ze-
vendesohet me lidhezen “dhe”. 

Pas pikes 6 shtohet pike e re 7, si vijon:  
“7) dorezon të dhena te anetaret dhe te anetaret e pensi-

onuar në forme në kundershtim me  nenin 114 paragrafin 
(6) të ketij ligji.” 

 
Neni 72 

Në nenin 167-a paragrafi (1) pika 4 numri “dhe 7” ze-
vendesohen me numrat “7, 8 dhe 9”.  

 
Neni 73 

Në nenin 168 paragrafi (1) pika 1 pas fjales “paragraf” 
numri “(6)” zevendesohet me numrin “(5)”.  

Pika 4 ndryshohet si vijon: 
“vepron në kundershtim me nenin 151 të ketij ligji;”. 
 

Neni 74 
Pas nenit 168 shtohet nen i ri 168-a, si vijon: 
 

“Neni 168-a 
Gjobe në shume prej 4 000 eurosh në kundervlere me 

denare do t’i shqiptohet për kundervajtje personit fizik ne-
se: 

1) anetari i keshillit drejtues, I keshillit mbikeqyres dhe 
personi udheheqes në shoqate nuk e ploteson detyren fidu-
ciare nga neni 30-a paragrafi (1) të ketij ligji; 

2) aktuari nuk u permbahet detyrimeve të parapara në 
nenin 34-a paragrafet (5), (6), (7) dhe (10) të ketij ligji dhe 

3) personi pergjegjes për menaxhim me rreziqe nuk si-
guron analize objektive të rreziqeve dhe nuk e keshillon në 
menyre të rregullt keshillin drejtues në pajtim me nenin 34-
b paragrafin (3) të ketij ligji." 

 
Neni 75 

Shoqeria për menaxhim me fonde pensionale vullnetare 
duhet beje harmonizim të aktivitetit investues të fondit 
pensional vullnetar me të cilin menaxhon me nenet 56 pa-

ragrafi (1) të ketij ligji me të cilin ndryshohet neni 130 i 
Ligjit për sigurim vullnetar pensional me financim kapital 
dhe nenin 57 të ketij ligji me të cilin ndryshohet neni 131 
paragrafi (1) pika d) dhe gj) të Ligjit për sigurim vullnetar 
pensional me financim kapital më së voni deri më 15 janar 
2013. 

 
Neni 76 

Agjentet e regjistruar në Regjistrin e agjenteve para 
hyrjes në fuqi të ketij ligji duhet të japin provim plotesues 
për pagese të pensioneve dhe kompensimeve pensionale 
nga sigurimi pensional financiar kapital dhe të riregjistro-
hen në Regjistrin e agjenteve, më së voni deri më 1 mars 
2014. 

 
Neni 77 

Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të mirato-
hen në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të ketij lig-
ji. 

 
Neni 78 

Autorizohet Komisioni Juridiko Ligjvenes i Kuvendit 
të Republikes së Maqedonise të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për sigurim pensional vullnetar me financim ka-
pital. 

 
Neni 79 

Dispozitat nga neni 65 të ketij ligji me të cilin shtohet 
pika e re gj) në nenin 150 paragrafin (1) pas pikes d) të 
Ligjit për sigurim pensional me financim kapital (“Gazeta 
Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 7/2008, 
124/10 dhe 71/11), do të fillojne të zbatohen nga 1 janari 
2014. 

Dispozitat e nenit 66 paragrafi (2) të ketij ligji me të ci-
lin shtohen tre paragrafe të rinj (3), (4) dhe (6) në nenin 
151 pas paragrafit (3) të Ligjit për sigurim vullnetar pensi-
onal me financim kapital (“Gazeta Zyrtare e Republikes së 
Maqedonise” numer 7/2008, 124/10 dhe 71/11), do të fil-
lojne të zbatohen nga 1 janari 2014. 

 
Neni 80 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 

__________ 
486. 

Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за орга-
низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 21 
јануари 2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА 
 МИНИСТЕРOT ЗА ЕКОНОМИЈА 

 
I. За заменик на министерот кој раководи со Мини-

стерството за економија се именува 
- Христијан Делев, заменик-директор на Агенцијата 

за странски инвестиции и промоција на извозот, Репуб-
лика Македонија. 



23 јануари 2013  Бр. 13 - Стр. 75 
 
 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија".   

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 07-390/1 Претседател 
21 јануари 2013 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________  
487. 

Врз основа на членот 40 став (1) од Законот за јав-
ното обвинителство („Службен весник на Република 
Македонија“ број 150/2007 и 111/2008), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 21 ја-
нуари 2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА  ИМЕНУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. За јавен обвинител на  Република Македонија се 

именува  Марко Зврлевски, јавен обвинител на Основ-
ното јавно обвинителство во Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а мандатот на именуваниот  јавен об-
винител на  Република Македонија почнува да тече од 
25 јануари 2013 година.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-395/1 Претседател 

21 јануари 2013 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________  

488. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членовите 18 и 19 од Одлуката 
за основање делегации, пратенички групи и други об-
лици на остварување на меѓународна соработка на Со-
бранието на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" број 91/11), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на  21 ја-
нуари  2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ 
ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ-
ТЕ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУ-
ПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИТЕ  

НА ДРУГИ ДРЖАВИ    
Член 1 

Во Одлуката за основање на пратенички групи на 
Собранието на Република Македонија за соработка со 
парламентите на други држави и избор на претседатели 
и членови на пратеничките групи на Собранието на Ре-
публика Македонија за соработка со парламентите на 
други држави ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 129/11, 146/11, 176/11 и 166/12), во членот 3 
во точката 7. Пратеничка група на Собранието на Ре-
публика Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Бугарија, под а) претседател, зборовите: 
„Владанка Авировиќ" се заменуваат со зборовите: 
„Илија Димовски". 

Во под б) членови, по точката 6. се додава нова точ-
ка 7, која гласи: 

„7. Неџати Јакупи.“ 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-396/1 Претседател 

21 јануари 2013 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

489. 
Врз основа на членот 144 став 3 алинеја 1 од Зако-

нот за малолетничка правда („Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 87/2007, 103/2008, 161/2008 
и 145/10), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на  21 јануари 2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕ-
ВЕНЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКО ПРЕСТАПНИШТВО 

 
I. За член на Државниот совет за превенција на ма-

лолетничко престапништво се избира: 
- Вукељ Ваљдета, советник во Министерството за 

труд и социјална политика задолжен за спроведување и 
имплементација на Законот за малолетничка правда.  

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-397/1 Претседател 

21 јануари 2013 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

490. 
Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот 

за  државните награди („Службен весник на Република 
Македонија" број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана на  
21 јануари 2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „23 ОКТОМВРИ" 

 
I. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Одборот за доделување на државната награ-
да "23 Октомври",  и тоа: 

а) претседателот 
академик Владо Камбовски и 
б) членовите: 
1. проф. д-р Звонимир Јанкуловски; 
2. проф. д-р Јован Донев; 
3. Васе Манчев;  
4. проф. д-р Живко Попов;  
5. проф. д-р Авзи Мустафа;  
6. Иван Чаповски, писател; 
7. проф. д-р Александар Стојановски; 
8. Фимчо Муратовски; 
9. Александар Станковски;  
10. проф. д-р Даринка Пачемска-Петреска;  
11. Скендер Хасани и 
12. Назми Беќири. 
II. За претседател и членови на Одборот за доделува-

ње на државната награда "23 Октомври",  се именуваат: 
а) за претседател: 
академик Владо Матевски, од Македонската акаде-

мија на науките и уметностите, Скопје 
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б) за членови: 
1. проф. д-р Звонимир Јанкулоски, од Универзите-

тот Американ колеџ, Скопје;  
2. проф. д-р Драгиша Здравковски, од Музејот на 

Македонија, Скопје;  
3. д-р Оливер Станков, од Клиниката за урологија 

при Медицинскиот факултет, Скопје; 
4. д-р Ермис Лафазановски, од Институтот за фолк-

лор „Марко Цепенков“, Скопје; 
5. проф. д-р Зоран Панов, од Универзитетот „Гоце 

Делчев“, Штип; 
6. проф. д-р Зоран Тодоровски, од Државниот архив 

на Македонија, Скопје;  
7. проф. Стојан Стојков, композитор од Скопје; 
8. Александар Станковски, ликовен уметник од 

Скопје; 
9. Слободан Деспотовски, режисер од Скопје; 
10. проф. д-р Авзи Мустафа, од Филолошкиот фа-

култет „Блаже Конески“, Скопје; 
11. д-р Скендер Асани, од Институт за духовно нас-

ледство на Албанците во РМ, Скопје и  
12. м-р Назми Беќири, од Тетовскиот државен уни-

верзитет, Тетово. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија".  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Бр. 07-398/1 Претседател 

21 јануари 2013 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

491. 
Врз основа на членот 48-д, а во врска со членот 50 

од  Законот за спречување на корупцијата („Службен 
весник на Република Македонија“ број 28/2002, 
46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008 и 145/10), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21 јануари 2013 година, донесе  

О Д  Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА 
КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА  

1. Од функцијата член на Државната комисија за 
спречување на корупцијата се разрешува  Воислав За-
фировски. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Бр. 07- 400/1 Претседател 

21 јануари 2013 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

492. 
Врз основа на член 47, став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
јануари 2013 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА  ГРАДЕЖНИШТВО 

И УРБАНИЗАМ  
1. Сашо Дукоски се разрешува од должноста дире-

ктор на Државниот инспекторат за градежништво и ур-
банизам, орган во состав на Министерството за транс-
порт и врски, поради истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Број 23-518/1 Претседател на Владата 

18 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
493. 

Врз основа на член 47, став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
јануари 2013 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ 

 
1. За вршител на должноста директор на Државниот 

инспекторат за градежништво и урбанизам, орган во 
состав на Министерството за транспорт и врски, се 
именува Марина Наќева-Кавракова. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Број 23-519/1 Претседател на Владата 

18 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
494. 

Врз основа на член 36, став 6, а во врска со член 39-
а од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 јануари 2013 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
1. Петар Есмеров се разрешува од функцијата држа-

вен секретар во Министерството за одбрана, на негово 
барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Број 23-342/2 Претседател на Владата 

15 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски,с.р. 

__________ 
495. 

Врз основа на член 36, став 6, а во врска со член 39-
а од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 јануари 2013 го-
дина, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
 
1. Сашо Стефаноски се разрешува од функцијата 

државен секретар во Министерството за локална само-
управа, на негово барање. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Број 23-345/2 Претседател на Владата 

15 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски,с.р. 

__________ 
496. 

Врз основа на член 39-а, став 2 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15 јануари 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
1. За државен секретар во Министерството за од-

брана се именува Сашо Стефаноски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Број 23-430/1 Претседател на Владата 

15 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски,с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

497. 
Врз основа на член 27 став 1 алинеја 8 од Законот 

за возила (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 140/08, 53/11 и 123/12), министерот за внатрешни 
работи, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБ-
ЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРОСТО-
РОТ, ОПРЕМАТА И КАДРИТЕ ЗА ПРАВНИТЕ 
ЛИЦА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА И ПРАВ-
НИТЕ ЛИЦА КОИ ПУШТААТ НА ПАЗАР ВОЗИЛА  

ДОКОЛКУ ИЗДАВААТ ПРОБНИ ТАБЛИЦИ 
 

Член 1 
Во член 1, член 4 став 1 и член 5 од Правилникот за 

поблиските услови во однос на просторот, опремата и 
кадрите за правните лица за регистрација на возила и 
правните лица кои пуштаат на пазар возила доколку 
издаваат пробни таблици (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 94/09) зборовите „правните лица 
за регистрација на возила“ се заменуваат со зборовите 
„правните лица за вршење технички преглед на вози-
ла“. 

Во член 2 став 1 зборовите „правните лица кои вр-
шат регистрација на возила“ се заменуваат со зборови-
те „правните лица за вршење технички преглед на во-
зила“. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 121-3026/1 Министер 

16 јануари  2013 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

498. 
Врз основа на член 56-а став 3 од Законот за возила 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
140/08, 53/11 и 123/12), министерот за внатрешни рабо-
ти, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ДОБИВАЊЕ  НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИ СЛУЖБИ ЗА 
ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛА ЗА ПРЕ-
ВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ И ПОТРЕБНАТА  

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето за добивање  на овластување за вр-
шење на работи на технички служби за единечно одо-
брување на возила за превоз на опасни материи  и по-
требната придужна докуменатција. 

 
Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува 
на образец на хартија во бела боја со формат А4, со ди-
мензии 21x30 cm, кој е даден во прилог и е составен 
дел на овој правилник. 

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на 
органот до кој се поднесува барањето, наслов на бара-
њето, назив на правното лице за кое се бара овластува-
њето, седиште на правното лице, ЕМБ на правното ли-
це, презиме и име на подносителот-одговорното лице 
во правното лице, место и адреса на живеење, контакт 
телефон, наведување на потребната документaција, да-
тум и место на поднесување на барањето и потпис на 
подносителот на барањето. 

 
Член 3 

 Кон барањето од член 1 од овој правилник се при-
ложува: 

1. Доказ за упис во Централниот регистер на Репуб-
лика Македонија;  

2. Копија од решението за овластување за вршење 
на работи на техничка служба за единечно одобрување 
на возила издадено од Министерството за економија, 
заверено на нотар;  

3. Доказ за сопственост или под закуп земен рабо-
тен простор за преглед на возилата;  

4. Копија од сертификат за акредитација за единеч-
но одобрување на возило согласно одредбите од член 2 
од Правилникот за единечно одобрување на возило ко-
ја вклучува компетенции за вршење работи од доменот 
на одобрување и периодични прегледи на возилата за 
превоз на опасни материи во патниот сообраќај соглас-
но барањата од Законот за превоз на опасни материи во 
патниот и железничкиот сообраќај и барањата кои про-
излегуваат од Европската спогодба за меѓународниот 
патен превоз на опасни материи (ADR) согласно одред-
бите од членот 3 на Законот за превоз на опасни мате-
рии во патниот и железничкиот сообраќај, издаден од 
Институтот за акредитација на Република Македонија, 
заверена на нотар;  

5. Копија од образецот М1/М2 за вработениот стру-
чен кадар во редовен работен однос кај правното лице; 

6. Доказ дека има склучен договор за осигурување 
од професионална одговорност и  

7. Доказ за позитивен бонитет. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македoнија“. 

 
Бр. 12.1-3068/1 Министер 

16 јануари  2013 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

499. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Руската Федерација за заемно признавање 
на документите за образование и научните звања, склу-
чена во Москва на 19 јуни 2012 година, ратификувана 
од Собранието на Република Македонија со Закон за 
ратификација Спогодбата меѓу Владата на Република 
Македонија и Владата на Руската Федерација за заемно 
признавање на документите за образование и научните 
звања („Службен весник на РМ“ бр. 154/2012), е влезе-
на во сила на 19 декември 2012 година. 
 

17 јануари 2013 година Министер, 
Скопје м-р Никола Попоски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

500. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за азил и 

привремена заштита („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 49/03, 66/07, 142/08, 146/09, 19/09 и 
166/12 ), министерот за труд и социјална политика до-
несе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЛИЦАТА НА КОИ ИМ Е 
ПРИЗНАЕНО ПРАВОТО НА АЗИЛ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  ЗА 2013 ГОДИНА 
 

I. Појдовна основа 
 
Министерството за труд и социјална политика со 

оваа програма врши олеснување на процесот на инте-
грација на лицата на кои им е признаено правото на 
азил во Република Македонија.  

Процесот на интеграција ги опфаќа активностите и 
мерките кои треба да се преземат од страна на надлеж-
ните институции во областите на: домување и сместу-
вање, вработување и стручно усовршување, здравстве-
но осигурување, образование, социјална заштита, анга-
жираност во заедицата/развој и раководење со проце-
сот на интеграција. 

Оваа програма има за цел поттикнување на учес-
твото на  лицата на кои им е признаено правото на азил 
во Република Македонија во реализација на активно-
стите кои придонесуваат за одржливоста на социо-еко-
номска интеграција на овие лица.  

Со оваа програма ќе се обезбеди парична помош 
потребна за обезбедување на простории за сместување, 
за закупнина на индивидуален станбен објект или не-
гов дел и за комунални трошоци.  

 
II. Корисници 

 
Корисници на оваа програма се лица на кои им е 

признаено правото на азил во Република Македонија 
(во натамошниот текст:  корисникот). 

Корисникот го остварува правото на парична по-
мош потребна за обезбедување на простории за сместу-
вање, за закупнина на  индивидуален станбен објект 
или негов дел и за комунални трошоци доколку: 

- има поднесено писмено барање за локална инте-
грација доставено до Центарот за интеграција на бегал-
ци и странци во Република Македонија, како проектна 
единица на Министерството за труд и социјална поли-
тика, 

- за корисникот има веќе изработен семеен план за 
интеграција,  

- е станбено необезбедено лице и, 
- не е во можност самостојно да ги покрива трошо-

ците за сместување, закупнина и комунални трошоци. 
 

III. Мерки 
 
Паричната помош потребна за обезбедување на 

простории за сместување, за закупнина на индивидуа-
лен станбен објект или негов дел и за комунални тро-
шоци ќе се исплаќа на месечна основа. 

Висината на паричната помош потребна за обезбе-
дување на простории за сместување и за закупнина на 
индивидуален станбен објект или негов дел изнесува за 
самец до 4.000 денари, за семејство од два до четири 
члена до 5.000 денари и за семејство од пет и повеќе 
члена до 6.000 денари, додека висината на паричната 
помош за комунални трошоци (електрична енергија, 
греење, вода и ѓубретарина) изнесува за самец  до 
1.500 денари, за семејство од два до четири члена  до 
2.000 денари и за семејство од пет и повеќе члена до 
2.500 денари.  
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IV. Носители 
 
Оваа програма ќе ја спроведат Министерството за 

труд и социјална политика, центрите за социјална ра-
бота и Центарот за интеграција на бегалци и странци 
во Република Македонија. 

Министерството за труд и социјална политика, сог-
ласно со добиените податоци од месно надлежните 
центри за социјална работа ќе врши исплата на парич-
ната помош потребна за обезбедување на простории за 
сместување, за закупнина на  индивидуален станбен 
објект или негов дел и за комунални трошоци, при што 
по реализираните исплати месно надлежниот центар за 
социјална работа ќе изврши верификација и потврда на 
плаќањата. 

Центарот за интеграција на бегалци и странци во 
Република Македонија обезбедува административна 
поддршка и врз основа на инволвираноста на корисни-
кот во процесот на имплементација на семејниот план 
за интеграција, на месечна основа на корисникот му из-
дава потврда за неговото проактивно учество во инте-
гративниот процес.  

За користење на паричната помош за обезбедување 
на простории за сместување, за закупнина на индиви-
дуален станбен објект или негов дел и за комунални 
трошоци се поднесува барање до месно надлежниот 
центар за социјална работа.  

Кон барањето се поднесува следнава документаци-
ја: 

- лична карта, издадена согласно Законот за азил и 
привремена заштита, доставена на увид;  

- договор за закуп и 
- изјава со која потврдува дека не е во можност са-

мостојно да ги покрива трошоците за месечна закупни-
на и комунални трошоци. 

Исплаќањето на паричната помош потребна за 
обезбедување на простории за сместување, за закупни-
на на  индивидуален станбен објект или негов дел и за 
комунални трошоци престанува во следниве случаи: 

- корисникот не ги посетува курсевите за преквали-
фикација и доквалификација на кои е упатен,  

- корисникот своеволно на негово барање без осно-
вани причини го прекине работниот однос,  

- децата на училишна возраст без основани причи-
ни не посетуваат редовно основно и средно образова-
ние, односно не посетуваат градинка доколку се упате-
ни,  

- корисникот има дадено невистинити или нецелос-
ни податоци,  

- корисникот престанал да е станбено необезбедено 
лице и  

- корисникот поднесе барање за престанок на кори-
стење на паричната помош потребна за обезбедување 
на простории за сместување, за закупнина на  индиви-
дуален станбен објект или негов дел и за комунални 
трошоци. 

Корисникот треба да го известува месно надлежни-
от центар за социјална работа, за секоја промена која се 
однесува на: 

- промена на адреса на сместување, 
- промена на статусот за било кој член на семејство-

то, 
- промена на носителот на исплатата, 
- промена со која се менува статусот на станбено 

необезбедено лице и неможноста самостојно да ги 
покрива трошоците за сместување, закупнина и 
комунални трошоци.  

Центарот за социјална работа води евиденција за 
корисниците и доставува извештај за бројот на корис-
ниците и износот на средствата до Министерството за 
труд и социјална политика. 

 
V. Извори на средства 

 
Средствата за реализација на ова програма се пред-

видени и обезбедени во Буџетот на Министерството за 
труд и социјална политика за 2013 година, раздел 
15001,  потпрограма 54, во износ од 22.000.000 денари. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 10-303/1 Министер 

10 јануари 2013 година за труд и социјална политика, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

501. 
Согласно член 74 став 2 од Законот за градење 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, 124/10, 18/11,  36/ 11, 54/11, 13/12 и 144/12) ми-
нистерот за транспорт и врски донесе  
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  И 
ОБРАЗЕЦОТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДБИТЕ ОДНОСНО ПОСТАВУВАЊЕ НА 
ОПРЕМАТА ЗА КОИ НЕ Е ПОТРЕБНО ОДОБРЕНИЕ  

ЗА ГРАДЕЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето, потребната документација  и образецот на реше-
нието за изведување на градбите односно поставување 
на опремата за кои не е потребно одобрение за градење 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.31/11) 
во членот 8 во воведната реченица по зборовите “ос-
новниот проект за градбата“ се става запирка и се дода-
ваат зборовите “како и за“. 

 
Член 2 

Во членот 9 во воведната реченица зборовите “за 
кои е издадено одобрение за употреба“ се бришат. 

Алинејата 3 се брише. 
 

Член 3 
Во членот 10 во воведната реченица по зборот “рек-

ламни“ се додаваат зборовите “и информативни“ а збо-
ровите “за кои е издадено одобрение за употреба“ се 
бришат. 

Алинејата 3 се брише. 
 

Член 4 
Во членот 13 во воведната реченица по зборот “га-

ража“ се додаваат зборовите “со бруто развиена повр-
шина до 50 м2“. 

Во алинејата 2 зборовите “е предвидена изградбата 
на“ се заменуваат со зборовите “ќе се градат“. 

 
Член 5 

По член 17 се додава нов член 17-а кој гласи: 
 

“Член 17-а 
За изградба на настрешници во функција на објект 

потребно е да се достави следната документација: 
-основен проект - фаза статика и фаза архитектура, 

а доколку е предвидено настрешницата да има еле-
ктрични инсталации и фаза електрика; 

- извод од урбанистичко-планската документација 
(детален урбанистички план, урбанистички план за се-
ло, урбанистички план за вон населено место, државна 
урбанистичка планска документација или локална ур-

банистичка планска документација) за градежната пар-
цела на која е изграден објект во чија функција ке се 
гради настрешницата; 

- согласност од непосреден сосед доколку е предви-
дено настрешницата да се гради на помало растојание 
од 1,5 метри од регулационата линија на градежната 
парцела која е сопственост на непосредниот сосед и 

- доказ за право на градење согласно Законот за гра-
дење доколку со изградбата на настрешницата се зафа-
ќа градежно земјиште. 

Доколку се предвидува изградба на настрешница во 
функција на објект кој е во сопственост на Република 
Македонија односно државни органи, агенции, фондо-
ви и други правни субјекти основани од Република Ма-
кедонија како доказ за право на градење согласно став 
1 алинеја 4 на овој член, се доставува имотен лист со 
право на сопственост на Република Македонија. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-1024/1  

22 јануари 2013 година Министер, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
 
502. 

Врз основа на член 21 став (10) од Законот за поста-
пување со бесправно изградени објекти (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11 и 
155/12), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВЕН  

ОБЈЕКТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на реше-

нието за утврдување на правен статус на бесправен об-
јект (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.56/11) Прилогот се заменува со нов Прилог кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-1026/1  

22 јануари 2013 година Министер, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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503. 

Врз основа на член 90 став (5) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11, 13/12 и 144/12) министерот за транспорт и врски донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОД НАДЗОРЕН  

ИНЖЕНЕР ЗА ГРАДБИ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за извршен технички преглед од 

надзорен инженер за градби од втора категорија. 

 

Член 2 

Извештајот за извршен технички преглед од надзорен инженер за градбите од втора категорија се изготву-

ва на бела хартија во формат А-4. 

Формата и содржината на извештајот од став 1 на овој член е дадена во Прилог, кој е составен дел на овој 

правилник.  

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

       Бр. 01-1027/1  

22 јануари 2013 година                                                                                                   Министер, 

             Скопје                                                                                                        Миле Јанакиески, с.р. 
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504. 

Врз основа на член 69-a став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.17/11, 53/11 и 144/12), министерот за транспорт и врски, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА СОПСТВЕНИЦИ-

ТЕ НА ОБЈЕКТИ ИЛИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ ВРЗ ОСНОВА НА КОЕ СЕ ЗАПИШАНИ  

ВО ЈАВНАТА КНИГА НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште 

сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни дело-

ви од објекти за кои е донесено решение за утврдување на правен статус  на бесправен објект врз основа на кое 

се запишани во јавната книга на недвижности.      

 

Член 2 

Барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогод-

ба на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти за кои е донесено решение за утврдување на 

правен статус  на бесправен објект врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности се поднесу-

ва  на образец во А-4 формат кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

       Бр. 01-24335                                                                                                   Министер 

26 декември 2012 година                                                                                                    за транспорт и врски, 

             Скопје                                                                                                        Миле Јанакиески, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

505. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 16 
јануари 2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 28 став 2 од Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за железничкиот си-
стем („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.80/2012). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на нејзиното објавување во „Службен весник на РМ“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива на Крсте Минговски од Скопје, со Ре-
шение У.бр.104/2012 од 14 ноември 2012 година, под 
точка 1, поведе постапка за оценување на уставноста 
на членот од Законот, означен во точката 1 од оваа од-
лука. Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека приватно, до-
машно или странско правно лице може да врши јавен 
железнички превоз на патници и стока согласно со 
одредбите од овој закон по пристапувањето на Репуб-
лика Македонија во Европската Унија. 

Постапките за издавање на дозволи за вршење јавен 
железнички превоз на патници и стока, како и постап-
ките за издавање сертификати за сигурност за вршење 
на јавен железнички превоз на патници и стока соглас-
но со Законот за железничкиот систем („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.48/2010 и 23/2011) 
започната пред влегувањето во сила на овој закон, ќе 
запрат со денот на влегувањето во сила на овој закон. 

5. Темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија, во смисла на член 8 став 1 алинеи 
1, 3 и 7 од Уставот се основните слободи и права на чо-
векот и граѓанинот, признати во меѓународното право 
и утврдени со Уставот, владеењето на правото и слобо-
дата на пазарот и претприемништвото. 

Според член 52 став 4 од Уставот, законите и дру-
гите прописи не можат да имаат повратно дејство, 
освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за 
граѓаните. 

Во член 55 од Уставот е предвидено дека се гаран-
тира слободата на пазарот и претприемништвото. Ре-
публиката обезбедува еднаква правна положба на сите 
субјекти на пазарот. Републиката презема мерки про-
тив монополската положба и монополското однесува-
ње на пазарот. Слободата на пазарот и претприемниш-
твото можат да се ограничат со закон единствено зара-
ди одбраната на Републиката, зачувувањето на приро-
дата, животната средина или здравјето на луѓето. 

Со Законот за железничкиот систем се уредуваат 
развојот на железничкиот сообраќај и железничката 
инфраструктура, организацијата на железничкиот си-
стем, начинот и условите за извршување на железнич-
киот превоз и видовите превоз, управувањето, органи-
зирањето, заштитата на железничката инфраструктура 
и пристапот до железничката инфраструктура, наплата 
за пристап за користење на железничката инфрастру-
ктура, доделувањето на инфраструктурните капаците-
ти, објавата на мрежа, основањето на независно и само-
стојно регулаторно тело, доделувањето и видовите на 
концесија, финансирањето на железничката инфра-
структура и услугите од јавен интерес во железничкиот 
превоз на патници. 

Во членот 2 став 1 точка 15 од Законот, е предвиде-
но дека, според овој закон изразот „железнички пре-
воз“ значи дејност што опфаќа превоз на патници 
и/или стока и/или влеча на возови. 

Оспорениот член 28 од Законот предвидува мож-
ност приватно домашно или странско правно лице да 
врши јавен железнички превоз на патници и стока сог-
ласно одредбите од овој закон по пристапувањето на 
Република Македонија во Европска Унија. 

Во ставот 2 на оспорениот член 28 од Законот, спо-
ред иницијативата, се повредувал принципот на ретро-
активност, односно законот имал ретроактивно дејство 
со тоа што предвидувал законските постапки за издава-
ње дозвола за вршење јавен железнички превоз на пат-
ници и стока, во смисла на претходниот закон („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.48/2010 и 
23/2011), да запрат со денот на влегување во сила на 
овој закон и истиот имал понеповолно дејство, со што 
се повредувал член 52 став 4 од Уставот, а истовреме-
но со иницијативата се спори ставот 2 на членот 28 и 
поради неговата непрецизност и нејасност, со што се 
нарушувал темелниот принцип на уставниот поредок 
на Република Македонија - владеењето на правото и 
правната сигурност на граѓаните на Република Македо-
нија. 
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Од анализата на содржината на членот 52 став 4 од 
Уставот, а во корелација со ставот 2 на членот 28 од 
Законот, според Судот, јасно произлегува дека устав-
ното начело за забрана на повратното дејство на зако-
ните значи забрана на примена на законите во правни 
ситуации и односи што настанале пред нивното влегу-
вање во сила, односно законите дејствуваат само врз 
новите правни ситуации и односи што настануваат по 
нивното влегување во сила. Исклучок од ова уставно 
начело е ако повратното дејство на законот е поповол-
но за граѓаните. 

Во конкретниов случај со оспорениот став 2 на чле-
нот 28 од Законот се предвидува постапките за издава-
ње на дозволи за вршење на јавен железнички превоз 
на патници и стока, како и постапките за издавање на 
сертификати за сигурност за вршење на јавен желез-
нички превоз на патници и стока согласно со Законот 
за железничкиот систем („Службен весник на РМ“ 
бр.48/2010 и 23/2011) започнати пред влегувањето во 
сила на овој закон, ќе се запрат со денот на влегување 
во сила на овој закон. 

Тргнувајќи од анализата на содржината на оспоре-
ниот став 2 на член 28 од Законот, Судот оцени дека 
истиот има повратно дејство од причина што предви-
дува забрана на примена на законите во конкретна 
правна ситуација и односи што настанале пред негово-
то влегување во сила, а тоа се однесува на започнати 
постапки по услови предвидени во Законот за желез-
ничкиот систем („Службен весник на РМ“ бр.48/2010 и 
23/2011). Имено, според Судот, ваквата одредба има 
ретроактивно дејство, од причина што новиот закон 
може да дејствува само врз новите правни ситуации и 
односи што настануваат по неговото влегување во си-
ла, но претходно настанатите правни ситуации не може 
да запрат. Ова дотолку повеќе што истовремено оспо-
рениот член 28 став 2 од Законот е нејасен и непреци-
зен, од причина што не е јасно што ќе се случува пона-
таму со започнатите постапки, а кои сега се запираат. 

Според Судот, оспорениот член внесува огромна 
доза правна несигурност и е во спротивност со принци-
пот на уставноста и законитоста, кој го обврзува зако-
нодавецот да конципира прецизни, недвосмислени и 
јасни норми, бидејќи само таквите правни норми мо-
жат да претставуваат солидна основа за постапување 
од страна на државните органи,што значи дека само 
јасните и прецизните норми ја гарантираат правната 
сигурност на граѓаните како составен дел на принци-
пот на владеењето на правото. Владеењето на правото, 
подразбира доследна примена на законските прописи, 
кои треба да се општи, точно одредени и недвосмисле-

ни формулирани правила, поради што Судот оцени де-
ка членот 28 став 2 од Законот, е во спротивност со 
член 8 став 1 алинеја 3 и член 52 став 4 од Уставот. 

7. Врз основа на изнесеното се одлучи како во точ-
ката 1 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, Елена 
Гошева, Исмаил Дарлишта, Јован Јосифовски, Сали 
Мурати и Владимир Стојаноски. 

 
У. бр. 104/2012 Претседател 

16 јануари 2013 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Бранко Наумоски, с.р. 
_________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

506. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011 и 
136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за 
продажба на природен гас на тарифни потрошувачи 
(„Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 
13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАК-
ПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување 
на продажната цена на природниот гас за јануари 2013 
година, на седницата одржана на 21 јануари 2013 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ ОД 2013 

ГОДИНА 
 

Член 1 
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вр-

шител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на 
природниот гас за месец јануари од 2013 година, се 
утврдува да изнесува 24,2032 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фа-
ктурна цена на природниот гас со вклучени зависни 
трошоци) во износ од 23,9074 ден/nm3 и цена за услу-



 Стр. 94 - Бр. 13                                                                                    23 јануари 2013 
 

гата снабдување на тарифните потрошувачи непосред-
но приклучени на системот за пренос на природен гас 
во износ од  0,2958 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 

овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 

управување со системот за пренос на природниот гас 

во износ од 1,2465 ден/nm3, а која се однесува за та-

рифните потрошувачи непосредно приклучен на систе-

мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 

потрошувачи непосредно приклучени на системот за 

пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 

3 на овој член, за месец јануари 2013 година во кој не е 

содржан данокот на додадена вредност изнесува 

25,4497 ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-

сток на цената на природниот гас за месец јануари од 

2013 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 

4,5809 ден/nm3. 
Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-

рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-

стемот за пренос на природен гас, во согласност со 

став 4 и 5 на овој член, за месец јануари од 2013 година 

изнесува 30,0306 ден/nm3. 

 

Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 

оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 

на САД доларот од 46,4300 денари за еден САД долар, 

за месец декември од 2012 година, согласно заклучни-

цата за купопродажба на девизи. 

 

Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување.  

 

Член 4 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 

УП1 Бр. 08-2/13  

21 јануари 2013 година Заменик претседател, 

Скопје Светлана Јаневска, с.р. 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
507. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање ( “Службен весник на РМ” бр. 35/05, 50/06, 
129/06, 8/08, 83/09 50/10, 83/10, 88/10, 171/10 и 
148/2011), Комората на извршители на РМ на ден 
9.1.2013 година, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се определува денот 23.1.2013 година за датум на 

почеток со работа на извршител Емилија Бојаџиева 
именувана за извршител за подрачјето на Основен суд 
Струмица и Основен суд Радовиш. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то 

 
Образложение 

На ден 2.11.2012 година лицето Емилија Бојаџиева 
е именувано за извршител за подрачјето на Основен 
суд Струмица и Основен суд Радовиш. 

На ден 31.12.2012 година Емилија Бојаџиева доста-

ви до Комората на извршители доказ за именувањето, 

повелба за именување и склучен договор за осигурува-

ње од одговорност. 

Согласно наведеното, Комората на извршители на 

РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање, одлучи како во изреката на ова решение. 

 

 Комора на извршители 

Бр. 39 на Република Македонија, 

9 јануари 2013 година Претседател, 

Скопје Гордан Станковиќ, с.р. 

__________ 

508. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање ( “Службен весник на РМ” бр. 35/05, од 18.5.2005 

год. 50/06, 129/06, 8/08, 83/09 50/10, 83/10, 88/10, 

171/10 и 148/2011), Комората на извршители на РМ на 

ден 9.1.2013 година, го донесе следново 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се определува денот 1.2.2013 година за датум на 

почеток со работа на извршител Славе Дончев имену-
ван за подрачјето на Основен суд Кочани, Основен суд 
Берово, Основен суд Делчево и Основен суд Виница. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то 

Образложение 
На ден 2.11.2012 година лицето Славе Дончев е 

именувано за извршител за подрачјето на Основен суд 
Кочани, Основен суд Берово, Основен суд Делчево и 
Основен суд Виница. 

На ден 2.1.2013 година Славе Дончев достави до 
Комората на извршители доказ за именувањето, повел-
ба за именување и склучен договор за осигурување од 
одговорност. 

Согласно наведеното, Комората на извршители на 
РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање, одлучи како во изреката на ова решение. 

 

 Комора на извршители 

Бр. 40 на Република Македонија, 

9 јануари 2013 година Претседател, 

Скопје Гордан Станковиќ, с.р. 

__________ 

509. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање ( “Службен весник на РМ” бр. Сл. Весник на Р. 
Македонија бр. 35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09 50/10, 
83/10, 88/10, 171/10 и 148/2011), Комората на изврши-
тели на РМ на ден 11.1.2013 година, го донесе следно-
во 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се определува денот 1.2.2013 година за датум на 

почеток со работа на извршител Игор Ромевски имену-
ван за подрачјето на Основен суд Скопје I – Скопје и 
Основен суд Скопје II – Скопје. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то 

 
Образложение 

На ден 2.11.2012 година лицето Игор Ромевски е 
именувано за извршител за подрачјето на Основен суд 
Скопје I – Скопје и Основен суд Скопје II – Скопје. 

На ден 9.1.2013 година Игор Ромевски достави до 
Комората на извршители доказ за именувањето, повел-
ба за именување и склучен договор за осигурување од 
одговорност. 

Согласно наведеното, Комората на извршители на 
РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање, одлучи како во изреката на ова решение. 

 

 Комора на извршители 

Бр. 59 на Република Македонија, 

11 јануари 2013 година Претседател, 

Скопје Гордан Станковиќ, с.р. 

__________ 

510. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ” бр. 35/05, 50/06, 129/06, 
8/08, 83/09 50/10, 83/10, 88/10, 171/10 и 148/2011), Ко-
мората на извршители на РМ на ден 11.1.2013 година, 
го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се определува денот 1.2.2013 година за датум на 

почеток со работа на извршител Александар Кузманов-
ски именуван за подрачјето на Основен суд Гостивар и 
Основен суд Кичево. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то 

 
Образложение 

На ден 2.11.2012 година лицето Александар Кузма-
новски е именувано за извршител за подрачјето на Ос-
новен суд Гостивар и Основен суд Кичево.  

На ден 4.1.2013 година Александар Кузмановски 
достави до Комората на извршители доказ за именува-
њето, повелба за именување и склучен договор за оси-
гурување од одговорност. 

Согласно наведеното, Комората на извршители на 
РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање, одлучи како во изреката на ова решение. 

 
 Комора на извршители 

Бр. 60 на Република Македонија, 

11 јануари 2013 година Претседател, 

Скопје Гордан Станковиќ, с.р. 
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