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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
581.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стоковните резерви,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1032/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ
Член 1
Во Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија” број 84/2008 и 77/2009),
по членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:
„Член 3-а
Постапката на вршење на надзорот се води согласно со Законот за инспекциски надзор доколку со овој
закон поинаку не е уредено.“
Член 2
По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи:
„Член 9-а
Складиштарот е должен складираните стоковни резерви кои му се доверени на чување од Агенцијата, да
ги евидентира и да ја води секоја промена на состојбата на материјални картици (вонбилансно), како и редовно да врши годишен попис на пописни листи, и за
истото да доставува редовен годишен извештај до
Агенцијата.”
Член 3
Членот 22 се менува и гласи:
„(1) При вршење на надзор на стоковните резерви
овластените лица од членот 21 на овој закон, изготвуваат записник.
(2) Врз основа на записникот од ставот (1) на овој
член овластеното лице со решение ќе му нареди на
складиштарот да ги отстрани утврдените неправилности во рок од 30 дена од приемот на решението.
(3) Против решението од ставот (2) на овој член може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на
приемот на решението до Комисија при Агенцијата составена од три члена кои ги именува директорот на
Агенцијата.
(4) Овластените лица кои во вршењето на надзорот
ќе констатираат дека има елементи на кривично дело,
се должни за тоа да достават извештај до директорот
на Агенцијата заради поведување на постапка пред
надлежен орган.”
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Член 4
По членот 25 се додаваат два нови члена 25-а и 25б, кои гласат:
„Член 25-а
(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор овластените лица од членот 21 на овој закон утврдат дека по прв пат е сторена неправилност од членот
9-a на овој закон, се должни да состават записник во
кој ќе се утврди сторената неправилност со укажување
за отстранување на утврдената неправилност во рок од
30 дена и со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде
што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.
(2) Формата и содржината на поканата за едукација,
како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува директорот на Агенцијата.
(3) Едукацијата ја организира и спроведува Агенцијата, во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на надзорот.
(4) Едукацијата може да се спроведува за повеќе
утврдени исти или истородни неправилности за еден
или повеќе субјекти.
(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се јави на
едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена.
(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши ќе се смета дека е едуциран по однос на
утврдената неправилност.
(7) Доколку овластените лица од членот 21 на овој
закон при спроведување на контролниот надзор утврдат дека се отстранети утврдените неправилности од
ставот (1) на овој член, донесуваат заклучок со кој се
запира постапката на инспекцискиот надзор.
(8) Доколку овластените лица од членот 21 на овој
закон при спроведување на контролниот надзор утврдат дека не се отстранети утврдените неправилности од
ставот (1) на овој член, поднесуваат барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен суд.
(9) Агенцијата води евиденција за спроведената
едукација на начин пропишан од директорот на Агенцијата.
Член 25-б
Агенцијата за извршените инспекциски надзори од
страна на овластените лица е должна на својата интернет страница да објавува квартални извештаи.”
Член 5
Членот 26 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
складиштарот, ако:
1) ги користи стоковните резерви, ги отуѓи, ја промени структурата на стоковните резерви и складишниот простор или на друг начин располага со стоковните
резерви без писмен налог од Агенцијата ( член 9 став
(1));
2) стоките од стоковните резерви ги користат како
средства за обезбедување на побарувања кон трети лица, залог или кој било друг вид на обезбедување (член
9 став (3)) и
3) го попречува вршењето на надзорот од страна на
инспекторите и овластените лица ( член 24).
(2) Глоба во износ од 300 до 600 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице кај складиштарот за дејствијата од членот 26 на овој закон.
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(3) За дејствијата од ставот (1) на овој член, покрај
глобата, на одговорното лице кај складиштарот ќе му
се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење
дејност или должност во траење од една до три години.”
Член 6
По членот 26 се додаваат два нови члена 26- а и 26б, кои гласат:
“Член 26– а
Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на складиштарот ако
физички го попречува издавањето на стоки од стоковните резерви за кои е издаден налог од Агенцијата
(член 9 став (2)).
Член 26- б
(1) Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на складиштарот ако
не постапи согласно со одредбите од членот 9- а на
овој закон.
(2) За дејствијата од ставот (1) на овој член, покрај
глобата, на одговорното лице кај складиштарот ќе му
се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење
дејност или должност во траење од една до три години.”
Член 7
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR REZERVA TË MALLRAVE
Neni 1
Në Ligjin për rezerva të mallrave ("Gazeta Zyrtare e
Republikes së Maqedonise" numer 84/2008 dhe 77/2009),
pas nenit 3 shtohet nen i ri 3-a, si vijon:
"Neni 3-a
Procedura për kryerjen e mbikeqyrjes udhehiqet në pajtim me Ligjin për mbikeqyrje inspektuese, nese me kete
ligji nuk eshte rregulluar ndryshe."
Neni 2
Pas nenit 9 shtohet nen i ri 9-a, si vijon:
"Neni 9-a
Magazinieri detyrohet që rezervat e mallrave të magazinuara që i jane ngarkuar për ruajtje nga Agjencia, t'i evidentoje dhe ta mbaje çdo ndryshim të gjendjes së kartelave
materiale (jashte bilancit), si dhe rregullisht të kryeje regjistrim vjetor në lista për regjistrim, dhe për kete të dorezoje
raport të rregullt vjetor në Agjenci."
Neni 3
Neni 22 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjate kryerjes së mbikeqyrjes së rezervave të mallrave personat e autorizuar nga neni 21 i ketij ligji, perpilojne procesverbal.
(2) Në baze të procesverbalit nga paragrafi (1) i ketij
neni personi i autorizuar me aktvendim do ta urdheroje magazinierin që t'i menjanoje parregullsite e konstatuara, në
afat prej 30 ditesh nga pranimi i aktvendimit.
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(3) Kunder aktvendimit nga paragrafi (2) i ketij neni
mund të parashtrohet ankese në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit në Komisionin e Agjencise, të
perbere prej tre anetareve të cilet i emeron drejtori i Agjencise.
(4) Personat e autorizuar që në kryerjen e mbikeqyrjes
do të konstatojne se ka elemente të vepres penale, detyrohen që për kete të dorezojne raport te drejtori i Agjencise
për ngritje të procedures në organin kompetent."
Neni 4
Pas nenit 25 shtohen dy nene të reja 25-a dhe 25-b, si
vijojne:
"Neni 25-a
(1) Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese personat e autorizuar nga neni 21 i ketij ligji konstatojne se
për here të pare eshte bere parregullsi nga neni 9-a i ketij
ligji, detyrohen që të perpilojne procesverbal në të cilin do
të percaktohet parregullsia e kryer me sugjerim për menjanimin e parregullsise së konstatuar në afat prej 30 ditesh
dhe me dorezim të njekohshem të fteses për realizimin e
edukimit të personit ose subjektit ku eshte konstatuar parregullsia gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese.
(2) Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim, si dhe
menyren e realizimit të edukimit i percakton drejtori i Agjencise.
(3) Edukimin e organizon dhe e realizon Agjencia, në
afat jo më të gjate se tete dite nga dita e kryerjes së mbikeqyrjes.
(4) Edukimi mund të realizohet për më shume parregullsi të percaktuara të njejta ose të njellojta për një apo më
shume subjekte.
(5) Nese në terminin e caktuar personi ose subjekti për
të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim do të
konsiderohet se edukimi eshte realizuar.
(6) Nese personi ose subjekti për të cilin realizohet edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe e kryen atë do të
konsiderohet se eshte edukuar lidhur me parregullsine e
konstatuar.
(7) Nese personat e autorizuar nga neni 21 i ketij ligji
gjate kryerjes së mbikeqyrjes kontrolluese konstatojne se
jane menjanuar parregullsite e percaktuara nga paragrafi
(1) i ketij neni, miratojne konkluzion me të cilin nderpritet
procedura e mbikeqyrjes inspektuese.
(8) Nese personat e autorizuar nga neni 21 i ketij ligji
gjate kryerjes së mbikeqyrjes kontrolluese konstatojne se
nuk jane menjanuar parregullsite e percaktuara nga paragrafi (1) i ketij neni, parashtrojne kerkese për ngritjen e
procedures kundervajtese para gjykates kompetente.
(9) Agjencia mban evidence për edukimin e realizuar
në menyren e percaktuar nga drejtori i Agjencise.
Neni 25-b
Agjencia për mbikeqyrjet e kryera inspektuese nga personat e autorizuar, detyrohet që në faqen e saj të internetit
të publikoje raporte tremujore."
Neni 5
Neni 26 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobe në shume prej 2 500 deri në 3 000 euro në
kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje
magazinierit, nese:
1) i shfrytezon rezervat e mallrave, i tjeterson, e ndryshon strukturen e rezervave të mallrave dhe hapesiren e magazines ose në menyre tjeter disponon me rezerva të mallrave pa urdherese me shkrim nga Agjencia (neni 9 paragrafi (1));
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2) mallrat nga rezervat e mallrave i shfrytezojne si mjete për sigurimin e kerkesave të personave të trete, peng ose
cfaredo lloji tjeter të sigurimit (neni 9 paragrafi (3)) dhe
3) e pengon kryerjen e mbikeqyrjes nga inspektoret dhe
personat e autorizuar (neni 24).
(2) Për veprimet nga neni 26 i ketij ligji, gjobe në shume prej 300 deri në 600 euro në kundervlere me denare, do
t'i shqiptohet për kundervajtje edhe personit pergjegjes te
magazinieri.
(3) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, krahas
gjobes, personit pergjegjes te magazinieri do t'i shqiptohet
edhe sanksion për kundervajtje ndalim për kryerjen e veprimtarise ose detyres në kohezgjatje prej një deri në tre
vjet."
Neni 6
Pas nenit 26 shtohen dy nene te reja 26-a dhe 26-b, si
vijojne:
"Neni 26-a
Gjobe në shume prej 1 500 deri në 2 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet magazinierit, nese fizikisht e pengon dhenien e mallrave nga rezervat e mallrave
për të cilat eshte leshuar urdherese nga Agjencia (neni 9
paragrafi (2)).
Neni 26-b
(1) Gjobe në shume prej 200 deri në 500 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet magazinierit, nese nuk
vepron në pajtim me dispozitat e nenit 9-a të ketij Ligji.
(2) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, krahas
gjobes, personit pergjegjes te magazinieri do t'i shqiptohet
edhe sanksion kundervajtes ndalim për kryerjen e veprimtarise ose detyres në kohezgjatje prej një deri në tre vjet."
Neni 7
Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të miratohen në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij
ligji.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
582.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА
СОПСТВЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за продажба на станови во општествена
сопственост,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1033/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

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

Бр. 24 - Стр. 5

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ ВО
ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Законот за продажба на станови во општествена
сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 36/90, 62/92, 7/98 и 24/2003), во членот 6-а
ставови 1 и 2 зборовите: „Јавниот правобранител“ се
заменуваат со зборовите: „Државното правобранителство на Република Македонија“.
Член 2
Во членот 7-б став 2 зборовите: "Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на
Република Македонија" се заменуваат со зборовите:
"правното лице основано од Владата на Република Македонија за стопанисување со станбениот и деловниот
простор од значење за Републиката".
Член 3
По членот 7-б се додава нов член 7-в, кој гласи:
„Член 7-в
При доцнење со плаќање на обврските од страна на
купувачите на становите по основ на продадени општествени станови не се пресметува и наплатува казнена камата. Казнена камата не се пресметува и наплатува и во случаите кога тоа е предвидено со договорот за
продажба на станови.
Ако купувачот на стан од ставот 1 на овој член пo
влегувањето во сила на овој закон не плати шест месечни рати едноподруго, деловната банка е должна да
го извести Државното правобранителство на Република Македонија во рок од 15 дена од истекот на шестиот
месец.
Врз основа на известувањето од ставот 2 на овој член
Државното правобранителство на Република Македонија со тужба до надлежниот суд ќе поднесе барање за раскинување на договорот за продажба на станот и за тоа го
известува правното лице основано од Владата на Република Македонија за стопанисување со станбениот и деловниот простор од значење за Републиката.
Државното правобранителство на Република Македонија е должно во рок од 15 дена од правосилноста на
пресудата со која се раскинува договорот за купопродажба на станот да достави оригинален примерок од
пресудата до правното лице основано од Владата на Република Македонија за стопанисување со станбениот и
деловниот простор од значење за Републиката. Доставената правосилна пресуда претставува основ за воведување на станот во евиденцијата на државни станови.
Во случај на раскинување на договорот за купoпродажба на стан, на поранешниот купувач му се понудува
за предметниот стан да склучи договор за закуп согласно со Законот за домување.
Доколку во рок од три месеци од правосилноста на
пресудата за раскинување на договорот за купопродажба на станот поранешниот купувач не склучи договор
за користење на станот под закуп, го губи правото за
користење на станот.
Средствата за купување на станот уплатени согласно со договорот за купопродажба на станот до денот на
раскинување на договорот ќе се сметаат како надоместок за користење на станот (закупнина) за периодот
од денот на склучување на договорот до денот на раскинување на договорот.
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Член 4
Купувачите на станови кои имаат достасани, а не
платени рати до денот на влегувањето во сила на овој
закон, се должни да ги платат истите во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Доколку купувачите на станови не извршат плаќање во рокот од ставот 1 на овој член, деловната банка е
должна да го извести Државното правобранителство на
Република Македонија во рок од 15 дена од истекот на
рокот од ставот 1 на овој член кое е должно да постапи
согласно со членот 7-в став 3 од овој закон.

Nese në afat prej tre muajsh nga plotfuqishmeria e
aktgjykimit për prishjen marreveshjes për shitblerje të baneses, bleresi i meparshem nuk lidh marreveshje për shfrytezimin e baneses me qira, e humb të drejten e shfrytezimit
të baneses.
Mjetet për blerjen e baneses të paguara në pajtim me
marreveshjen për shitblerje të baneses deri në diten e prishjes së marreveshjes, do të llogariten si kompensim për
shfrytezimin e baneses (qira) për periudhen nga dita e
lidhjes së marreveshjes deri në diten e prishjes së marreveshjes.

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________

Neni 4
Bleresit e banesave që kane keste të arritura e të papaguara deri në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji, detyrohen
që t'i paguajne të njejtat në afat prej 12 muajsh nga dita e
hyrjes në fuqi të ketij ligji.
Nese bleresit e banesave nuk e kryejne pagesen në afatin nga paragrafi 1 i ketij neni, banka afariste detyrohet që
ta njoftoje Avokatine Shteterore të Republikes së Maqedonise në afat prej 15 ditesh nga kalimi i afatit nga paragrafi
1 i ketij neni, e cila detyrohet të veproje në pajtim me nenin
7v paragrafi 3 të ketij ligji.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR SHITJE TË BANESAVE NË PRONESI
SHTETERORE
Neni 1
Në Ligjin për shitjen e banesave në pronesi shoqerore
(''Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise'' numer
36/90, 62/92, 7/98 dhe 24/2003), në nenin 6-a paragrafet 1
dhe 2 fjalet: "Avokati Publik" zevendesohen me fjalet:
"Avokatia Shteterore e Republikes së Maqedonise''.
Neni 2
Në nenin 7-b paragrafi 2 fjalet: "Ndermarrja Publike
për Ekonomizim me Lokale Banesore dhe Afariste të Republikes së Maqedonise" zevendesohet me fjalet: "personi
juridik i themeluar nga Qeveria e Republikes së Maqedonise për ekonomizim me lokalin banesor dhe afarist me
rendesi për Republiken".
Neni 3
Pas nenit 7-b shtohet nen i ri 7 -v, si vijon:
''Neni 7-v
Gjate vonimit të pageses së detyrimeve nga bleresit e
banesave në baze të banesave të shitura shoqerore, nuk llogaritet dhe paguhet kamate ndeshkimore. Kamata ndeshkimore nuk llogaritet dhe arketohet edhe në raste kur kjo eshte parapare me marreveshjen për shitjen e banesave.
Nese bleresi i baneses nga paragrafi 1 i ketij neni pas
hyrjes në fuqi të ketij ligji nuk i paguan gjashte keste mujore të njepasnjeshme, banka afariste detyrohet që ta njoftoje
Avokatine Shteterore të Republikes së Maqedonise, në afat
prej 15 ditesh nga kalimi i muajit të gjashte.
Në baze të njoftimit nga paragrafi 2 i ketij neni Avokatia Shteterore e Republikes së Maqedonise me padi në
gjykaten kompetente do të parashtroje kerkese për prishjen
e marreveshjes për shitjen e baneses dhe për kete e njofton
personin juridik të themeluar nga Qeveria e Republikes së
Maqedonise për ekonomizim me lokal banesor dhe afarist
me rendesi për Republiken.
Avokatia Shteterore e Republikes së Maqedonise detyrohet që në afat prej 15 ditesh nga plotfuqishmeria e
aktgjykimit me të cilin prishet marreveshja për shitblerje të
baneses, t'i dorezoje kopje origjinale të aktgjykimit personit juridik të themeluar nga Qeveria e Republikes së Maqedonise për ekonomizim me lokal banesor dhe afarist me
rendesi për Republiken. Aktgjykimi i plotfuqishem i dorezuar paraqet baze për futjen e baneses në evidencen e banesave shteterore.
Në rast të prishjes së marreveshjes për shitblerje të baneses, bleresit të meparshem i ofrohet që për banesen në
fjale të lidhe marreveshje për qira në pajtim Ligjin për banim.

Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
583.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ
НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ
Се прогласува Законот за игрите на среќа и за забавните игри,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1034/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредуваат видовите, условите и начинот на приредување на игрите на среќа и забавните
игри.
Член 2
Поимите употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. Игри на среќа се игрите во кои учесниците имаат еднакви можности за стекнување на добивка со посредна или непосредна уплата на одреден износ (влог), а
резултатот од играта исклучиво или претежно зависи од
случајноста или од некој неизвесен настан во играта;
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2. Забавни игри се игрите на компјутери, симулатори, видеоавтомати, флипери и други слични апарати
кои се ставаат во погон со помош на пари, жетони или
на друг начин, како и пикадо, билијарди и други слични игри во кои се учествува со уплата, а во кои учесникот не може да оствари добивка во пари, предмети или
права, туку стекнува право на една или повеќе бесплатни игри од ист вид, како и други игри од забавен карактер во кои се подразбира дека учесникот во забавните
игри кој губи ги сноси трошоците за играта или каде
што уплатите (влоговите) и добивката се незначителни;
3. Приредувач на игра на среќа е трговско друштво со седиште во Република Македонија на кое му е
издадена лиценца, односно дозвола за приредување на
игри на среќа и трговско друштво во кое содружник
или акционер е Република Македонија и е основано за
приредување на игри на среќа;
4. Приредувач на забавна игра е трговско друштво и физичко лице - трговец поединец на кои им е издадена дозвола за приредување на забавни игри;
5. Учесник во игрите на среќа и во забавните
игри е лице кое ги исполнило условите определени со
правилата на играта на среќа и забавната игра утврдени
од страна на приредувачот на играта на среќа, односно
приредувачот на забавната игра;
6. Лотариски игри на среќа се игри кои се приредуваат со јавно извлекување и кај кои однапред е одреден фондот на добивките;
7. Лотарија е игра на среќа кај која учесникот поседува лоз кој го издава приредувачот на играта на среќа на кој, во согласност со правилата на играта, однапред се впишани одредени броеви. Лозот се смета за
добитен кога на механичкото јавно извлекување на лотаријата, на денот кој е однапред одреден, ќе се извлечат одредени делови од бројот или цели броеви впишани на лозот;
8. Експрес лотарија е игра на среќа во која учесникот има лоз кој го издава приредувачот на играта на
среќа на кој, во согласност со правилата на играта на
среќа, однапред се впишани видови и износ на добивка, одреден симбол или број, а кои се обезбедуваат со
ставање на лозот во запечатена обвивка. Лозот е добитен кога на него е назначена добивка, симбол или број
кој според правилата на играта претставуваат добивка;
9. Инстант лотарија е игра на среќа во која учесникот поседува лоз кој го издава приредувачот на играта
на среќа на кој, во согласност со правилата на играта на
среќа, однапред е впишан вид и износ на добивка или
одреден симбол или број кои се прекриени со соодветна
заштита, а која учесникот ја отстранува со гребење на
заштитата. Лозот е добитен кога на него е назначена добивка или одреден симбол или број кои во согласност со
правилата на играта претставуваат добивка;
10. ТВ томбола (ТВ бинго) е игра на среќа во која
учесникот поседува потврда за уплата која ја издава
приредувачот на играта на среќа и на која, во согласност со правилата на играта на среќа, однапред се впишани броеви, а добитник е учесникот кој поседува потврда за уплата што покажува комбинација на броеви
(комбинација на добивката) која според правилата на
играта е означена како добитна, при што броевите на
оваа комбинација се добиваат по пат на механичко или
електронско јавно извлекување и тоа на ден кој е однапред одреден и во однапред утврдено време, во согласност со правилата на игра, а со посредство на телевизиски медиум;
11. Томбола од затворен тип е игра на среќа во која учесникот има томболска картичка која ја издава
приредувачот на играта на среќа и на која, во согласност со правилата на играта на среќа, однапред се впишани броеви, а добитник е учесникот кој поседува томболска картичка што покажува комбинација на броеви
(комбинација на добивката) која според правилата на
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играта е означена како добитна, при што броевите на
оваа комбинација се добиваат по пат на механичко извлекување кое не се пренесува со посредство на средствата за јавно информирање;
12. Лото и кено се игри на среќа во кои учесникот
во согласност со правилата на играта треба да погоди
одредена група на броеви по сопствен избор. За одиграните комбинации на броеви, учесникот на играта добива
потврда за уплата. Добивка се постигнува кога одиграните броеви на потврдата за уплата одговараат на броевите извлечени со механичко или електронскo јавно извлекување и кога од страна на учесникот ќе се исполнат
други услови утврдени во правилата на играта;
13. Спортска прогноза (тото) е игра на среќа во
која учесникот го погодува резултатот на спортските
натпревари за секој пар посебно, согласно со правилата
на играта. За одиграната прогноза, учесникот на играта
добива потврда за уплата. Добивка се постигнува само
кога учесникот ги погодил сите или со правилата на
играта утврдениот број резултати од натпреварите, а
под услов постигнатите резултати да се идентични со
прогнозираните резултати на потврдата за уплата;
14. Фонто е игра на среќа во која учесникот на негов повик, со исполнување и на други услови, ако се
предвидени со правилата на игра, доделува одреден
број или друга единствена ознака или учесникот сам ја
избира. Учесникот ја остварил добивката ако доделениот број или друга единствена ознака е извлечена со
јавно извлекување во согласност со правилата на игра;
15. Електронски игри на среќа се игри на среќа
кај кои извлекувањето се врши по пат на електронски
или механички генератор на случајноста и резултатот
се пренесува електронски, при што фондот на добивки
не мора однапред да биде одреден;
16. Видеолотарија е електронска игра на среќа која се игра на електронски видеолотариски терминали
(ВЛТ-терминали) кои се поврзани во електронски контролирана мрежа, при што резултатот од играта (одлуката за добивка или загуба) се генерира со помош на
електронскиот или механичкиот генератор на случајноста (генераторот на случајни броеви) исклучиво на
еден централен сервер (од страна на централата на приредувачот на играта на среќа);
17. Електронско бинго и електронско кено се
игри на среќа кај кои учесникот во играта на среќа ги
добива потврдите за уплата во електронска форма на
терминал или автомат и извлекувањето се врши од
страна на централата по пат на електронскиот или механичкиот генератор на случајноста. Резултатот во согласност со правилата на играта електронски се пренесува и прикажува на терминалите;
18. Наградни игри се игрите на среќа кои заради
рекламирање на производи и услуги ги приредува едно
трговско друштво или повеќе трговски друштва заедно,
на начин определен од страна на приредувачот на играта
на среќа (на вообичаен начин, електронски начин, по пат
на мобилен уред, интернет и слично) со јавно објавување на условите за учество во играта утврдени со правилата на играта, при што приредувачот на играта на среќа
се обврзува на извлечените добитници да им ги додели
наградите во предмети, пари или права;
19. Интерактивни игри на среќа се игрите на среќа кои се приредуваат преку средствата за електронски
комуникации, односно телекомуникации и кои се реализираат преку одговорање на прашања или демонстрирање на знаења или вештини, под услов учеството
во играта да е условено со уплата (влог) од страна на
учесникот во играта и тоа од телефонски такси или која било друга форма на уплата (влог) од страна на учесникот во играта;
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20. Посебни игри на среќа се игри на среќа во кои
учесниците играат еден против друг или против приредувачот на играта на среќа и имаат можност да остварат добивка во зависност од висината на својот влог и
правилата на играта на среќа;
21. Игри на среќа во казино се игри на среќа во
кои учесниците во игрите на среќа играат против казиното или еден против друг во согласност со меѓународните правила на масите за игра со топчиња, коцки и
карти;
22. Игри на среќа во обложувалница се игри на
среќа во кои учесникот во согласност со правилата на
игра се натпреварува за резултатите на различни спортски и други настани:
- обложување за резултатите на поединечни или
групни спортски натпреварувања, трки и слично,
- обложување за танцови, пеачки, музички и слични натпреварувања и
- други натпреварувања;
23. Игри на среќа во автомат клуб се игри кои се
приредуваат на автомати, електронски рулети и други
апарати со повеќенаменска улога и добивка („мултиплеер“) и на системот на автоматите кој подразбира поврзување на поголем број автомати поради формирање
на единствен џек-пот со исти и истовремени можности
на сите учесници во играта;
24. Автомати за игри на среќа со повеќенаменска улога и добивка („мултиплеер“) се механички,
електронски или слични уреди на кои учесниците во
игрите на среќа со уплата на одреден износ (жетон, метални пари или непосредна уплата на благајна, односно
на автоматот) имаат можност за добивка и
25. Интернет игри на среќа се игри на среќа во
кои учесникот во игрите на среќа може да учествува по
пат на глобалната интернет мрежа (ГИН).
Член 3
(1) За се што не е предвидено со овој закон се применува Законот за општата управна постапка.
(2) Управните акти со кои се одлучува во постапките утврдени со овој закон се конечни во управната постапка и против нив може да се поведе управен спор
пред надлежен суд, во согласност со Законот за управните спорови.
(3) Постапката на вршење на инспекцискиот надзор
се врши согласно со Законот за инспекцискиот надзор,
доколку со овој закон поинаку не е уредено.
Член 4
(1) Игрите на среќа можат да бидат општи игри на
среќа, посебни игри на среќа и интернет игри на среќа.
(2) Општи игри на среќа се:
1) лотариски игри на среќа;
2) електронски игри на среќа;
3) наградни игри и
4) интерактивни игри на среќа.
(3) Посебни игри на среќа се:
1) игри на среќа во казино;
2) игри на среќа во обложувалница и
3) игри на среќа во автомат клуб.
(4) Интернет игри на среќа се општите и посебните
игри на среќа од ставовите (2) и (3) на овој член, како и
други видови на игри на среќа во кои учесникот може
да учествува преку глобалната интернет мрежа.
Член 5
(1) Лотариски игри на среќа се:
1) лотарија;
2) експрес лотарија;
3) инстант лотарија;
4) ТВ томбола (ТВ бинго);
5) лото;
6) кено;

25 февруари 2011

7) спортска прогноза (тото);
8) фонто и
9) томбола од затворен тип.
(2) Електронски игри на среќа се:
1) видеолотарија;
2) електронско бинго и
3) електронско кено.
Член 6
За игра на среќа не се смета квиз кој се реализира
преку одговарање на прашања или демонстрирање на
знаења или вештини, под услов учеството во квизот да
не е условено со уплата (влог) од страна на учесникот
во квизот и тоа од телефонски такси во висина поголема од редовната цена на телефонските импулси или која било друга форма на уплата (влог) на сметка на учесникот во квизот.
II. ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА
И ЗАБАВНИ ИГРИ
Член 7
(1) Приредувањето на игрите на среќа и забавните
игри утврдени со овој закон е право на Република Македонија, ако со овој закон поинаку не е уредено.
(2) Лотариските и електронските игри на среќа,
освен томболата од затворен тип, Република Македонија самостојно ги приредува со основање на трговско
друштво за приредување на игрите на среќа во кое Република Македонија е содружник или акционер со најмалку 51% од основната главнина.
(3) Правото на приредување на останатите игри на
среќа и забавните игри утврдени со овој закон, вклучувајќи ја и томболата од затворен тип, Република Македонија го пренесува со издавање на лиценца, односно
дозвола на трговски друштва, односно трговец поединец, кои ги исполнуваат условите утврдени со овој закон.
(4) Лиценцата, односно дозволата од ставот (3) на
овој член не смее да се пренесе на друго трговско
друштво, односно трговец поединец.
Член 8
(1) Лиценцата ги содржи правата и обврските на
приредувачот на игрите на среќа.
(2) Лиценцата се издава за временски период кој за
секоја одделна игра на среќа е утврден со овој закон.
(3) Приредувачот на игрите на среќа е должен игрите на среќа за кои добил лиценца да ги спроведува без
прекин во текот на временскиот период за кој му е издадена лиценцата.
(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, приредувачот на игрите на среќа може да го прекине спроведувањето на играта на среќа во случај на виша сила или
технички дефект (престанок на струја и слично) и тоа
во периодот потребен за отстранување на последиците
од вишата сила, односно техничкиот дефект.
(5) За прекинот од ставот (4) на овој член одлучува
Министерството за финансии, по доставено и образложено барање од страна на приредувачот на игрите на
среќа. Приредувачот на игрите на среќа е должен да го
извести Министерството за финансии без одлагање за
престанувањето на причините за прекинот.
(6) Во случај на прекин на спроведувањето игра на
среќа подолго од периодот од ставот (4) на овој член,
Владата на Република Македонија ја одзема лиценцата.
(7) Во случај на одземање на лиценцата, се определува рок во кој приредувачот на игрите на среќа е должен и понатаму да ги спроведува започнатите игри на
среќа, во кој ќе се обезбеди завршување на започнатите
игри на среќа, кој не може да биде подолг од 30 дена.
(8) Приредувачот на игрите на среќа има право да
се откаже од приредувањето на играта на среќа за која
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му е издадена лиценцата и пред истекот на рокот на
важноста на лиценцата, без право на враќање на уплатените надоместоци и давачки утврдени со овој и друг
закон, со обврска да ги плати пристигнатите за плаќање надоместоци и давачки утврдени со овој и друг закон. За откажувањето одлучува Владата на Република
Македонија по доставено образложено барање од страна на приредувачот на игрите на среќа до Министерството за финансии, со соодветна примена на одредбата
од ставот (7) на овој член.
Член 9
(1) Забавните игри, наградните игри и интерактивните игри на среќа се приредуваат врз основа на дозвола.
(2) Дозволата од ставот (1) на овој член особено содржи податоци за:
1) приредувачот на забавната игра, наградната игра,
односно интерактивната игра на среќа;
2) видот на играта на среќа;
3) времетраењето на дозволата;
4) местото на приредувањето забавна игра, наградна игра, односно интерактивна игра на среќа;
5) правата и обврските на приредувачот на забавната игра, наградната игра, односно интерактивната игра
на среќа и
6) износот на надоместокот за добиената дозвола.
(3) Приредувачот на игрите е должен игрите од ставот (1) на овој член за кои добил дозвола да ги спроведува без прекин во текот на времето за кое му е издадена дозволата.
(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, приредувачот на игрите може да го прекине спроведувањето на
игрите од ставот (1) на овој член во случај на виша сила или технички дефект (престанок на струја и слично)
и тоа во периодот потребен за отстранување на последиците од вишата сила, односно техничкиот дефект.
(5) За прекинот од ставот (4) на овој член одлучува
Министерството за финансии по доставено и образложено барање од страна на приредувачот на игрите.
Приредувачот на игрите е должен да го извести Министерството за финансии без одлагање за престанување
на причините за прекинот.
(6) Во случај на прекин на спроведувањето на игрите од ставот (1) на овој член подолго од периодот од
ставот (4) на овој член, Министерството за финансии ја
одзема дозволата.
(7) Во случај на одземање на дозволата се определува рок во кој приредувачот на игрите е должен и понатаму да ги спроведува започнатите игри од ставот (1)
на овој член, во кој ќе се обезбеди завршување на започнатите игри, кој не може да биде подолг од 30 дена.
(8) Приредувачот на игрите има право да се откаже
од приредувањето на игрите од ставот (1) на овој член
за кои му е издадена дозволата и пред истекот на рокот
на важноста на дозволата, без право на враќање на уплатените надоместоци и давачки утврдени со овој и
друг закон, со обврска да ги плати пристигнатите за
плаќање надоместоци и давачки утврдени со овој и
друг закон. За откажувањето одлучува Министерството
за финансии по доставено образложено барање од страна на приредувачот на игрите, со соодветна примена на
одредбата од ставот (7) на овој член.
Член 10
(1) Трговското друштво на кое му е издадена лиценца во согласност со овој закон е должно да започне
со приредување на играта на среќа во рок од 15 дена од
денот на приемот на лиценцата.
(2) Трговското друштво, односно трговецот поединец на кое му е издадена дозвола за приредување на забавна игра во согласност со овој закон е должно да започне со приредување на играта во рок од 15 дена од
денот на приемот на дозволата.

Бр. 24 - Стр. 9

(3) Трговското друштво на кое му е издадена дозвола за приредување на наградна игра и интерактивна
игра на среќа е должно да започне со приредувањето
на играта на среќа во рокот определен со правилата на
играта утврдени од страна на приредувачот на игрите.
Член 11
(1) За издавање на лиценца и дозвола се плаќа надоместок, освен ако со овој закон поинаку не е уредено.
(2) Надоместокот за лиценцата се плаќа така што
50% од надоместокот се уплаќа при издавање на лиценцата, а остатокот од 50% на еднакви годишни рати
додека трае лиценцата.
(3) Надоместокот од 50% кој се плаќа при издавање
на лиценцата, приредувачот на игрите на среќа е должен да го плати во рок од 15 дена од денот на приемот
на лиценцата. Во спротивно ќе се смета дека лиценцата
не била воопшто издадена.
(4) Роковите на достасаност на годишните рати за
надоместокот во износ од 50% се утврдуваат во лиценцата. Доколку приредувачот на игрите на среќа пропушти да го плати износот на годишната рата до утврдениот датум согласно со лиценцата, Владата на Република Македонија ја одзема лиценцата.
Член 12
Издадените лиценци за приредување на игрите на
среќа се објавуваат на интернет страницата на Министерството за финансии.
Член 13
(1) Лиценцата, односно дозволата за приредување
на игрите на среќа, односно на забавните игри ќе му се
одземе на приредувачот на игрите на среќа, односно на
забавните игри, ако се утврди дека:
1) не почнал со приредување на играта во роковите
утврдени со членот 10 на овој закон;
2) не ги исполнува просторните и техничко-технолошките услови утврдени со овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон;
3) ги крши правилата на играта на среќа;
4) не ги плаќа редовно надоместоците и посебните
давачки утврдени со овој закон или на учесниците во
игрите на среќа не им ги исплатува добивките;
5) не допушта или на друг начин спречува надзор
пропишан со овој закон или го отежнува спроведувањето на надзорот;
6) неточно прикажува остварен промет;
7) позајмува пари на учесниците во игрите на среќа;
8) не постапува согласно со издадената лиценца,
односно дозвола за приредување на играта на среќа и
забавните игри;
9) не депонира депозит или не обезбеди банкарска
гаранција во случаите утврдени со членот 18 на овој закон;
10) не ја одржува висината на основната главнина
на трговското друштво пропишана со овој закон и
11) во други случаи утврдени со закон.
(2) Лиценцата, односно одобрението за приредување на игрите на среќа, односно на забавните игри ќе му
се одземе на приредувачот на игрите на среќа, односно
на забавните игри, ако се утврди дека приредува игри
на среќа или забавни игри врз основа на добиена лиценца или одобрение согласно со прописите кои важеле до денот на започнувањето на примената на овој закон, а не го усогласил своето работење со одредбите на
овој закон во рок од шест месеци од денот на започнувањето на примената на овој закон.
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Член 14
(1) Секоја игра на среќа има правила, а казиното
има и правилник.
(2) Правилата на игрите на среќа, односно правилникот на казиното ги донесува приредувачот на игрите
на среќа.
(3) Правилата на игрите на среќа, односно правилникот на казиното треба да бидат истакнати на видно
место во просторот каде што се приредуваат игрите на
среќа и да бидат достапни за учесниците во игрите на
среќа.
(4) Во текот на играта на среќа, односно во текот на
започнатото коло, не можат да се менуваат правилата
на играта на среќа и правилникот на казиното, а започнатата игра на среќа, односно започнатото коло мора
да се заврши до крајот според истите правила, односно
правилник.
(5) По исклучок од ставот (4) на овој член Министерството за финансии, на барање на приредувачот на
играта на среќа, може да даде согласност да се одложи
денот или да се промени местото на извлекувањето, односно определувањето на добивката. Барањето треба
да биде образложено.
(6) Доколку приредувачот на играта на среќа започнал со продажба на лозови, томболски картички или
примил уплати, а поради околности кои однапред не
можеле да се предвидат нема можност да ја заврши
играта на среќа и таа се откажува е должен во рок од
30 дена од денот на откажувањето на играта да им ги
врати примените пари, односно влогови на учесниците
во играта на среќа.
(7) Министерството за финансии дава согласност на
правилата на игрите на среќа и на правилниците на казината.
(8) Согласноста од ставот (7) на овој член се издава
на начин што се заверува секоја страна од правилата на
играта на среќа, односно правилникот на казиното со
ставање на печат на Министерството за финансии.
Член 15
(1) Добивките од игрите на среќа можат да бидат во
пари, предмети и права.
(2) За исплатата на добивките од игрите на среќа гарантира приредувачот на игрите на среќа со целокупниот свој имот.
(3) Република Македонија не гарантира за добивките кои учесниците ќе ги остварат во игрите на среќа.
Член 16
(1) Средствата остварени по сите основи од приредувањето на игри на среќа и забавни игри се користат
за финансирање на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на
здруженија на граѓани за борба против семејното насилство и за Црвениот крст на Република Македонија.
(2) Износот на средствата за намената утврдена во
ставот (1) на овој член се определува на 50% од вкупниот приход од игрите на среќа и забавните игри утврден во претходната календарска година, но не помалку
од 60 милиони денари и не повеќе од 120 милиони денари.
(3) Распределбата на средствата од ставот (2) на
овој член ја врши Владата на Република Македонија со
одлука, врз основа на програма поднесена од страна на
Министерството за труд и социјална политика.
(4) Министерството за труд и социјална политика
програмата од ставот (3) на овој член ја изготвува врз
основа на поднесени проекти од страна на субјектите
од ставот (1) на овој член, во кои се назначени износот
на средствата и намената за нивно искористување.
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(5) Средствата остварени по сите основи од приредувањето на посебните игри на среќа се користат за
финансирање на спортот, за спортските федерации и
клубови преку Агенцијата за млади и спорт.
(6) Висината на средствата за намената утврдена во
ставот (5) на овој член се определува на износ кој не
може да биде помал од 30 милиони денари и не поголем од 50 милиони денари.
(7) Распределбата на средствата од ставот (6) на
овој член ја врши Владата на Република Македонија со
одлука, врз основа на програма поднесена од Агенцијата за млади и спорт.
(8) Агенцијата за млади и спорт програмата од ставот (7) на овој член ја изготвува врз основа на поднесени проекти од страна на спортските федерации и клубови, како и врз основа на сопствени проекти за унапредување на спортот, во кои се назначени износот на
средствата и намената за нивно искористување.
Член 17
Надоместоците и посебните давачки од игрите на
среќа утврдени со овој закон се приход на Буџетот на
Република Македонија.
Член 18
(1) Приредувачот на игри на среќа за обезбедување
на исплатата на добивките на учесниците во игрите на
среќа, за плаќање на јавните давачки утврдени со закон
како и за надоместоците и посебните давачки утврдени
со овој закон е должен да депонира депозит или да
обезбеди банкарска гаранција, во банка со седиште во
Република Македонија, во износ кој за соодветната
игра на среќа е утврден со овој закон, во рок од 15 дена
од денот на приемот на лиценцата и во истиот рок доказот за депонираниот депозит или банкарската гаранција да ги достави до Министерството за финансии.
(2) Обврската од ставот (1) на овој член не се однесува на приредувачите на наградните игри, интерактивните игри на среќа, забавните игри и на приредувачите
на лотариските игри на среќа, освен на приредувачите
на играта на среќа томбола од затворен тип.
Член 19
Се забранува:
1) учество во странски игри на среќа, особено ако
влоговите се уплаќаат на територијата на Република
Македонија;
2) продажба, рекламирање и секое друго претставување на странски лозови, томболски картички, ливчиња, тикети, електронски картички и слично на територијата на Република Македонија;
3) приредување на игри на среќа и забавни игри во
технолошките индустриски развојни зони на територијата на Република Македонија;
4) приредување на игри на среќа кои не се регулирани со овој закон, а кои даваат можност за стекнување
на добивка и
5) учество во игри на среќа или забавни игри кои се
приредуваат без издадена лиценца, односно дозвола.
Член 20
(1) Лица помлади од 18 години не можат да учествуваат во игрите на среќа.
(2) Приредувачот на играта на среќа е должен да го
оневозможи учеството на лица помлади од 18 години
во игрите на среќа.
(3) На лица помлади од 18 години не е дозволен
влез во казина, во простории каде што се приредува
томбола од затворен тип, во обложувалници и во автомат клубови.
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(4) Приредувачот на играта на среќа е должен да
оневозможи влез на лица помлади од 18 години во казина, во простории каде што се приредува томбола од
затворен тип, во обложувалници и во автомат клубови.
(5) Приредувачот на играта на среќа има право да
врши увид во документацијата со која се докажува возраста на лицата од ставовите (1) и (3) на овој член.
Член 21
(1) Игрите на среќа и забавните игри се приредуваат во посебно уредени простории кои треба да ги исполнуваат просторните и техничко-технолошките услови, кои ги пропишува министерот за финансии.
(2) Продажбата на лозови, инстант лозови и томболски картички за ТВ томбола, односно уплатата на
лото, кено и спортска прогноза (тото) може да се врши
и по пат на улична продажба.
(3) Доколку тоа го дозволува видот на играта на
среќа, општите и посебните игри на среќа можат да се
приредуваат преку СМС пораки и преку апликација на
мобилен уред.
(4) Просторните и техничко-технолошките услови
кои приредувачите на игрите на среќа се должни да ги
исполнуваат доколку ги приредуваат игрите на среќа
преку СМС пораки и преку апликација на мобилен
уред ги пропишува министерот за финансии со актот
од ставот (1) на овој член.
Член 22
(1) Лозовите, томболските картички и уплатните
тикети за обложување ги печати приредувачот на игрите на среќа.
(2) Лозовите и томболските картички за одделните
видови на игри на среќа ги евидентира Управата за јавни приходи.
(3) Приредувачите на игрите на среќа се должни во
рок од 30 дена по завршувањето на играта на среќа, непродадените лозови и томболски картички да ги предадат во Управата за јавни приходи, без право на надоместок на трошоците за вратените количини.
(4) Формата и содржината на лозовите, томболските картички и уплатните тикети за обложување ги пропишува министерот за финансии.
Член 23
(1) Приредувачот на посебни игри на среќа е должен
да води книга на благајна на начин што овозможува увид
во дневната состојба на приходите од игрите на среќа.
(2) Книгата на благајна приредувачот на посебните
игри на среќа е должен да ја води според сметководствените начела, стандарди, принципи и сметководстената практика.
(3) Книгата на благајна се води во поврзани листови заверени во Управата за јавни приходи.
(4) Книгата на благајна се чува најмалку десет години.
(5) Содржината на книгата на благајна ја пропишува министерот за финансии.
Член 24
Трговското друштво на кое му е издадена лиценца
за приредување на игри на среќа е должно во рок од
шест месеци по завршувањето на финансиската година
да доставува ревизорски извештај до Министерството
за финансии за извршената ревизија од страна на овластен ревизор.
Член 25
(1) Во врска со работите од областа на игрите на
среќа и забавните игри, Министерството за финансии:
1) постапува по поднесени барања за издавање на
лиценци и дозволи за приредување на игри на среќа и
за забавни игри, како и по барања за прекин и откажување на лиценци и дозволи;
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2) издава и одзема дозволи за приредување на игри
на среќа и за забавни игри;
3) донесува решенија за прекин на приредувањето
на игрите на среќа и забавните игри и за откажување на
дозволата;
4) донесува решенија за давање на согласност за одложување на денот на извлекувањето или за промена
на местото на извлекувањето односно определувањето
на добивката кај игрите на среќа во случаите определени со овој закон;
5) донесува решенија за промена на бројот на автоматите во автомат клубовите, за автоматите и масите
во казината и за бројот на терминалите во играчниците
за приредување на електронски игри на среќа;
6) донесува решенија за промена на деловната просторија во која се приредуваат игрите на среќа и забавните игри и за промена на уплатно-исплатните места;
7) донесува решенија за давање на согласност за уплатно–исплатните места;
8) врши контрола над соодветноста на банкарската
гаранција, односно на депонираниот депозит што е уплатен како гаранција согласно со одребите на овој закон;
9) води евиденција за издадени, одземени и откажани лиценци и дозволи и
10) врши и други работи согласно со овој закон.
(2) Во врска со работите од областа на игрите на
среќа, Владата на Република Македонија:
1) издава и одзема лиценци за приредување на игри
на среќа;
2) одлучува за откажување на лиценците за приредување на игри на среќа и
3) врши и други работи согласно со овој закон.
(3) Формата, содржината и начинот на водењето на
евиденцијата од ставот (1) точка 9 на овој член ги пропишува министерот за финансии.
III. ОПШТИ ИГРИ НА СРЕЌА
1. Услови и начин на приредување на општите игри
на среќа
Член 26
(1) Трговското друштво во државна сопственост од
членот 7 став (2) на овој закон, по уписот во трговскиот регистар што се води во Централниот регистар на
Република
Македонија и целосната уплата на основната главнина до Министерството за финансии задолжително
приложува:
1) документ за регистрација на трговското друштво
издаден од Централниот регистар на Република Македонија;
2) акт за основање на трговското друштво;
3) правила на игрите на среќа кои трговското друштво ќе ги приредува;
4) уверение издадено од надлежен орган дека управителите на трговското друштво не се правосилно осудени на безусловна казна затвор во траење од најмалку
шест месеци;
5) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна забрана за добивање на лиценца за приредување на игри на среќа;
6) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна одземање на лиценца за приредување
на игри на среќа;
7) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на дејност за приредување на игри на среќа;
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8) уверение за платени јавни давачки, издадено од
надлежен орган и
9) информација за економско-финансиската состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на
Република Македонија за периодот на последната деловна година, а ако субјектот не е постар од една година - од денот неговото основање до денот на приложувањето на информацијата.
(2) Министерството за финансии врши проверка на
комплетноста и соодветноста на доставената документација.
Член 27
Основната главнина на трговското друштво од членот 7 став (2) на овој закон не може да биде помала од
2.500.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на
денот на уплатата.
Член 28
(1) Приредувачот на игрите на среќа е должен продажбата на лозовите и потврдите за уплата да ги врши
преку уплатно-исплатни места за кои има добиено согласност од страна на Министерството за финансии.
(2) Приредувачот на игрите на среќа поднесува барање за согласност на уплатно-исплатни места до Министерството за финансии, кон кое приложува листа на
уплатно-исплатни места со податоци за адресата на објектот, неговата површина и други податоци.
(3) Кон барањето од ставот (2) на овој член се приложува и записник за увид на самото место од страна
на Управата за јавни приходи и решение со кое се потврдува исполнувањето на просторните и техничкотехнолошките услови на уплатно-исплатните места.
2. Правила на лотариските игри
Член 29
(1) Правилата на одделната лотариска игра на среќа
ги донесува приредувачот на играта на среќа, а се применуваат по претходно добиена согласност од Министерството за финансии.
(2) Условите за приредување на лотариски игри на
среќа кои се приредуваат во соработка со приредувачи
на игри на среќа од други држави се пропишуваат со
правилата на играта на среќа, на кои согласност дава
Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството за финансии.
Член 30
(1) Учесник во лотариските игри на среќа е физичко лице кое ги исполнува условите за учество во одредена игра на среќа (коло или серија) во согласност со
овој закон и правилата на играта на среќа донесени од
страна на приредувачот на играта на среќа.
(2) За учесник во лотариските игри на среќа во кои
учеството во играта на среќа се докажува со поседување на потврда за уплата, се смета имателот на таквата
потврда ако податоците на потврдата за уплатата се
идентични со снимените податоци во централниот
компјутерски систем кај приредувачот на играта на
среќа.
(3) За учесник во игрите на среќа лотарија, инстант
лотарија и експрес лотарија се смета имателот на неоштетен лоз кој е издаден од приредувачот на игрите на
среќа.
Член 31
(1) Правилата на лотариските игри на среќа особено
содржат:
1) назив и седиште на приредувачот на игрите на
среќа;
2) име, опис и времетраење на играта на среќа;

25 февруари 2011

3) услови за учество во играта на среќа;
4) место во кое се приредува играта на среќа, односно подрачјето на кое се врши уплатата на влоговите
за учество во играта на среќа;
5) висината на влогот, односно поединечната цена
на лозот, комбинацијата и крајниот рок за уплата за
учество во играта на среќа;
6) количина и парична вредност на емисијата на лозовите;
7) видот и вкупната вредност на добивката;
8) опис на лозовите, односно потврдата за уплата;
9) начин, постапка и контрола на извлекувањето,
односно утврдувањето на добивките;
10) начин на објавување на фондот на добивките,
поединечната вредност на добивките и резултатите од
играта на среќа;
11) начин и рок за исплата на паричните добивки,
односно остварување на добивките од друг вид и
12) постапка во случај на откажување на извлекувањето.
(2) Правилата за лотариските игри на среќа не можат да се менуваат по почетокот на продажбата на лозовите или уплатите за одреденото коло или серија,
освен во случај од членот 14 став (5) на овој закон.
Член 32
(1) Пред почетокот на одреденото коло или серија,
приредувачот на лотариските игри на среќа е должен
правилата на играта на среќа јавно да ги објави најмалку во еден дневен весник достапен на територијата на
која се продаваат лозовите или се примаат уплатите, а
на лицата заинтересирани за учество во играта на среќа
е должен да им овозможи на уплатно-исплатите места
да се запознаат со правилата на играта на среќа.
(2) Обврската за јавно објавување од ставот (1) на
овој член се смета за исполнета и доколку приредувачот на игрите на среќа пред почетокот на одреденото
коло или серија правилата на играта на среќа ги објави
на својата интернет страница.
3. Извлекување на добивките
Член 33
(1) Во лотариските игри во кои добитните комбинации се утврдуваат со извлекување, извлекувањето е
јавно.
(2) Извлекувањето се спроведува под надзор на три
лица овластени од приредувачот на игрите на среќа.
(3) Пред почетокот на извлекувањето приредувачот
на игрите на среќа мора да ги соопшти податоците за
висината на уплатата и фондот на добивки.
(4) Приредувачот на игрите на среќа формира комисија за потврдување на резултатите од игрите на среќа.
Член 34
(1) Министерството за финансии на барање на приредувачот на игрите на среќа може да ја одобри промената на местото на извлекувањето на добивките или денот на извлекувањето, најдолго до 30 дена.
(2) Промената на местото или одлагањето на денот
на извлекувањето на добивките приредувачот на игрите на среќа мора го објави на ист начин како што се објавени правилата за приредување на играта на среќа.
(3) Ако во случаите од ставовите (1) и (2) на овој
член се одложи денот на извлекувањето на добивките,
приредувачот на игрите на среќа може да продолжи со
продажбата на лозовите до денот одреден за извлекување на добивките.
(4) Ако се менува денот на извлекувањето од технички причини (престанок на струја, дефект на машината за извлекување и слично), извлекувањето ќе се
одржи за најмногу 24 часа, а приредувачот на игрите
на среќа е должен за тоа да го извести Министерството
за финансии.
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Член 35
(1) За текот на извлекувањето на добивките се води
записник кој го составуваат овластените лица од членот 33 став (2) на овој закон.
(2) Записникот од ставот (1) на овој член мора да ги
содржи местото, времето и начинот на извлекување на
добивките, бројот на продадените и непродадените лозови, вкупната уплата во тоа коло или серија, извлечените добитни комбинации, извештајот за утврдените
резултати и добивките, како и видот, бројот и вредноста на добивките. Записникот се доставува до Министерството за финансии најдоцна во рок од седум дена
од денот на извлекувањето.
Член 36
Извештајот за резултатите од извлекувањето и износот на добивките приредувачот на игрите на среќа е
должен јавно да ги објави во најмалку еден дневен весник кој се дистрибуира на целата територија на Република Македонија и на уплатно-исплатните места, најдоцна во рок од седум дена од денот на извлекувањето.
4. Фонд на добивки и исплата
Член 37
(1) Фондот на добивки во лотариските игри на среќа изнесува најмалку 50% од примените уплати за
учество во играта на среќа.
(2) Износот на фондот на добивки во одделна игра
на среќа од ставот (1) на овој член по поединечно коло
или серија на игри на среќа мора да биде утврден пред
извлекувањето на добивките.
(3) Фондот на добивки од ставот (1) на овој член се
користи за исплата на добивките на учесниците во
играта на среќа.
Член 38
(1) Исплатата на паричните добивки, односно преземањето на стоковите и другите добивки во лотариските игри на среќа се врши во рок одреден со правилата на играта на среќа кој не може да биде подолг од
60 дена од објавувањето на извештајот за резултатите
од играта на среќа.
(2) Ако добитникот во лотариските игри на среќа не
ја подигне добивката од играта на среќа во рокот од
ставот (1) на овој член, износот на таа добивка се пренесува во некое од следните кола, односно серии во која било лотариска игра на среќа.
Член 39
(1) За приредување на лотариските игри на среќа се
плаќа посебна давачка во износ од 4% на вкупно остварените уплати, односно средства прибрани преку продажба на лозови, на месечна основа.
(2) Посебната давачка од ставот (1) на овој член се
плаќа до 15 во месецот за претходниот месец.
5. Лиценца за приредување на томбола од затворен
тип
Член 40
(1) Лиценца за приредување на томбола од затворен
тип се издава од страна на Владата на Република Македонија врз основа на поднесено барање до Министерството за финансии.
(2) Барањето од ставот (1) на овој член може да го
поднесе трговско друштво кое на денот на поднесувањето на барањето има уплатено основна главнина која
не може да биде помала од 1.500.000 евра во денарска
противвредност по средниот курс на Народната банка
на Република Македонија на денот на уплатата.
(3) Трговското друштво од ставот (2) на овој член
кон барањето задолжително треба да достави:

Бр. 24 - Стр. 13

1) документ за регистрација на трговското друштво
издаден од Централниот регистар на Република Македонија и доказ за висината на основната главнина;
2) акт за основање на трговското друштво;
3) правила на играта на среќа;
4) уверение издадено од надлежен орган дека управителите на трговското друштво не се правосилно осудени на безусловна казна затвор во траење од најмалку
шест месеци;
5) потврда дека трговското друштво нема блокирано трансакциска сметка во банка во период од најмалку
шест месеци пред поднесувањето на барањето, а ако
трговското друштво не е постаро од шест месеци - од
денот на неговото основање;
6) потврда дека трговското друштво редовно исплатува плати на вработените во период од најмалку шест
месеци пред поднесувањето на барањето, а ако трговското друштво не е постаро од шест месеци - од денот
на неговото основање;
7) уверение за платени јавни давачки, издадено од
надлежен орган;
8) информација за економско-финансиската состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на
Република Македонија, со која се потврдуваат позитивни финансиски резултати во работењето на субјектот
за периодот на последната деловна година, а ако субјектот не е постар од една година - од денот на неговото
основање до денот на поднесувањето на понудата;
9) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна забрана за добивање на лиценца за приредување на игри на среќа;
10) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дека на правните лица дека не му е изречена
споредна казна одземање на лиценца за приредување
на игри на среќа;
11) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на дејност за приредување на игри на среќа;
12) доказ за потеклото на средствата, односно стварите и правата кои се внесени како основна главнина;
13) програма за спречување на перење пари и финансирање на тероризам согласно со прописите со кои
е регулирано спречувањето на перење пари и финансирање на тероризам и
14) доказ за потеклото на паричните средства кои се
уплаќаат на име надоместок за добивање на лиценца.
(4) Трговското друштво од ставот (2) на овој член,
покрај доказите од ставот (3) на овој член е должно да
достави и записник за увид на самото место од страна
на Управата за јавни приходи и решение со кое се потврдува исполнувањето на просторните и техничкотехнолошките услови за приредување на томбола од
затворен тип.
Член 41
(1) Лиценцата за приредување на томбола од затворен тип се издава за период од четири години.
(2) За добивање на лиценца за приредување на томбола од затворен тип се плаќа надоместок во износ од
100.000 евра во денарска противвредност по средниот
курс на Народната банка на Република Македонија на
денот на уплатата.
Член 42
(1) Лиценцата за приредување на томбола од затворен тип се однесува само на една деловна просторија.
(2) Приредувачот на играта на среќа томбола од затворен тип има право да ја промени деловната просторија во која се приредува томболата од затворен тип.
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(3) Приредувачот на играта поднесува барање за
промена на деловната просторија до Министерството
за финансии, кон кое приложува:
1) доказ дека новата деловна просторија ги исполнува просторните и техничко-технолошките услови за
приредување на томбола од затворен тип и
2) доказ дека претходната деловна просторија е затворена, односно во неа не се приредува томбола од затворен тип од страна на приредувачот на играта.
(4) Министерството за финансии со решение одлучува за промената на деловната просторија во рок од
осум дена од денот на поднесувањето на барањето.
Член 43
(1) Томбола од затворен тип може да се приредува
со томболски картички кои се евидентирани и одобрени од страна на Управата за јавни приходи.
(2) Продажбата на томболските картички од ставот
(1) на овој член приредувачот на играта ја врши исклучиво во деловната просторија во која се приредува томболата од затворен тип.
(3) Начинот на евидентирање и одобрување на картичките од ставот (1) на овој член го пропишува министерот за финансии.
Член 44
(1) Приредувачот на томбола од затворен тип за
обезбедување на исплатата на добивките на учесниците во томболата, за плаќање на јавните давачки утврдени со закон, како и за надоместоците и посебната давачка утврдени со овој закон е должен да депонира депозит или да обезбеди банкарска гаранција, во банка со
седиште во Република Македонија, во износ од 15.000
евра во денарска противвредност по средниот курс на
Народната банка на Република Македонија на денот на
депонирањето, односно на денот на издавањето на банкарската гаранција.
(2) Доколку се намали депозитот или се активира
банкарската гаранција под износот пропишан со овој
закон, приредувачот на томбола од затворен тип е должен да го надополни износот до полниот износ пропишан со овој закон, најдоцна во рок од 48 часа, а за секоја настаната промена приредувачот е должен веднаш
да го извести Министерството за финансии.
Член 45
(1) Приредувачот на томбола од затворен тип донесува правила на играта на среќа за приредување на
томбола од затворен тип, кои се применуваат по добиената согласност од Министерството за финансии.
(2) Пред почетокот на играта на среќа томбола од
затворен тип, приредувачот на играта на среќа е должен правилата на играта на среќа да ги истакне на видно место во просторијата каде што се врши приредувањето на играта.
Член 46
На лицата кои можат да бидат учесници во играта
на среќа томбола од затворен тип и на правилата на
играта на среќа соодветно се применуваат одредбите
на членовите 30 ставови (1) и (2) и 31 од овој закон.
Член 47
Исплатата на паричните добивки, односно преземањето на стоковите и другите добивки кај играта на среќа томбола од затворен тип се врши во рок одреден со
правилата на играта на среќа кој не може да биде подолг од 60 дена од денот на извлекувањето.
Член 48
(1) За приредување на играта на среќа томбола од
затворен тип се плаќа посебна давачка во износ од 4%
на вкупно остварените уплати од продажбата на томболските картички, врз месечна основа.
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(2) Посебната давачка од ставот (1) на овој член се
плаќа до 15 во месецот за претходниот месец.
IV. ЕЛЕКТРОНСКИ ИГРИ НА СРЕЌА
1. Услови и начин на приредување на
електронските игри на среќа
Член 49
Одредбите од членовите 26 и 29 на овој закон соодветно се применуваат на електронските игри на среќа.
Член 50
Лиценца за приредување на електронски игри на
среќа може да добие трговско друштво кое има уплатено основна главнина која не може да биде помала од
2.500.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија
на денот на уплатата.
Член 51
(1) Приредувачот на електронските игри на среќа за
обезбедување на исплатата на добивките на учесниците, за плаќање на јавните давачки утврдени со закон,
како и за надоместоците и посебната давачка утврдени
со овој закон е должен да депонира депозит или да
обезбеди банкарска гаранција, во банка со седиште во
Република Македонија, во износ од 15.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната
банка на Република Македонија на денот на депонирањето, односно на денот на издавањето на банкарската
гаранција.
(2) Доколку се намали депозитот или се активира
банкарската гаранција под износот пропишан со овој
закон, приредувачот на играта е должен да го надополни износот до полниот износ пропишан со овој закон,
најдоцна во рок од 48 часа, а за секоја настаната промена приредувачот на играта е должен веднаш да го извести Министерството за финансии.
Член 52
(1) Учесници во електронските игри на среќа се физички лица кои ги исполнуваат условите за учество во
овие игри во согласност со овој закон и со правилата за
соодветната игра на среќа донесени од страна на приредувачот на играта на среќа.
(2) За учесник во електронските игри на среќа во
кои учеството во играта на среќа се докажува со поседување на соодветна потврда за уплатата на влогот, се
смета имателот на таквата потврда, ако податоците на
потврдата се идентични со снимените податоци во централниот компјутерски систем кај приредувачот на
играта на среќа.
(3) Учеството во електронските игри на среќа се остварува со уплата на влог за играта на среќа на благајна на приредувачот на играта или на друг начин пропишан со правилата на играта на среќа.
Член 53
(1) Правилата на електронските игри на среќа особено содржат:
1) назив и седиште на приредувачот на играта на
среќа;
2) име, опис и времетраење на играта на среќа;
3) услови за учество во играта на среќа;
4) место во кое се приредува играта на среќа, односно подрачјето на кое се врши уплатата на влоговите
за учество во играта на среќа;
5) висина на влогот и крајниот рок за уплата за
учество во играта на среќа;
6) вид и вкупната вредност на добивката;
7) опис на електронските потврди или другите видови на потврди за уплатата;
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8) начин, постапка и контрола на електронското
извлекување, односно утврдувањето на добивките;
9) начин на објавување на добивките, поединечна
вредност на добивките и резултатите од играта на среќа;
10) начин и рок за исплата на паричните добивки,
односно остварување на добивките од друг вид и
11) постапка во случај на откажување на електронското извлекување.
(2) Правилата за електронските игри на среќа не
можат да се менуваат по почетокот на уплатата на влоговите за одреденото коло или серија, освен во случајот од членот 14 став (5) на овој закон.

не може да биде помала од 2.500.000 евра во денарска
противвредност по средниот курс на Народната банка
на Република Македонија на денот на уплатата.
(3) Трговското друштво од ставот (2) на овој член,
покрај доказите од членот 40 став (3) на овој закон, е
должно да достави и
1) доказ за исполнување на просторните и техничко-технолошките услови за приредување на игри на
среќа во казино, издаден од надлежен орган и
2) доказ издаден од страна на правно лице овластено од министерот за финансии дека поставените автомати и маси во казиното се технички исправни.

Член 54
(1) За приредување на електронските игри на среќа,
приредувачот на игрите плаќа надоместок во износ од
50 евра во денарска противвредност по средниот курс
на Народната банка на Република Македонија на денот
на уплатата, месечно по терминал.
(2) Надоместокот од ставот (1) на овој член се плаќа најдоцна до 15 во месецот, за претходниот месец.

Член 58
(1) Лиценцата за приредување на игри на среќа во
казино се издава за период од шест години.
(2) За добивање на лиценца за приредување на игри
на среќа во казино се плаќа надоместок во износ од
600.000 евра во денарска противвредност по средниот
курс на Народната банка на Република Македонија на
денот на уплатата.

2. Просторни и техничко-технолошки услови
за приредување на електронските игри на среќа
Член 55
(1) Електронските игри на среќа може да се приредуваат во посебно уредени простории.
(2) Правилата на електронските игри на среќа мора
да бидат истакнати на видно место во играчницата.
(3) Приредувачот на електронските игри на среќа
мора да обезбеди лична заштита на учесниците во електронските игри на среќа и посетителите.
(4) Просторните и техничко-технолошките услови
кои треба да ги исполнуваат играчниците ги пропишува министерот за финансии со актот од членот 21 став
(1) на овој закон.
Член 56
(1) Лиценцата за приредување на електронски игри
на среќа се однесува само на една деловна просторија.
(2) Приредувачот на електронските игри на среќа
има право да ја промени деловната просторија во која
се приредуваат електронските игри на среќа.
(3) Приредувачот на електронските игри на среќа
поднесува барање за промена на деловната просторија
до Министерството за финансии, кон кое приложува:
1) доказ дека новата деловна просторија ги исполнува просторните и техничко-технолошките услови за
приредување на електронски игри на среќа и
2) доказ дека претходната деловна просторија е затворена, односно во неа не се приредуваат електронски
игри на среќа од страна на приредувачот.
(4) Министерството за финансии со решение одлучува за промената на деловната просторија во рок од
осум дена од денот на поднесувањето на барањето.
V. ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА
1. Услови и начин на приредување на посебните
игри на среќа
1.1. Лиценца за приредување на игри на среќа во
казино
Член 57
(1) Лиценца за приредување на игри на среќа во казино се издава од страна на Владата на Република Македонија врз основа на поднесено барање до Министерството за финансии.
(2) Барањето од ставот (1) на овој член може да го
поднесе трговско друштво кое на денот на поднесувањето на барањето има уплатено основна главнина која

Член 59
Приредувачот на игрите на среќа е должен без одлагање да го информира Министерството за финансии
за промената на секој податок или околност кои се од
влијание за работата на казиното, а особено за промената на:
1) членовите на органите на управување и надзор
на трговското друштво приредувач на игрите на среќа;
2) лицата овластени за застапување и водење на работите на трговското друштво приредувач на игрите на
среќа;
3) идентитетот на лицата кои учествуваат во основната главнина на трговското друштво приредувач на
игрите на среќа и
4) основната главнина на трговското друштво приредувач на игрите на среќа.
Член 60
(1) Лиценцата за приредување на игри на среќа во
казино се однесува само на една деловна просторија.
(2) Приредувачот на игрите на среќа има право да ја
промени деловната просторија во која се приредуват
игрите на среќа во казино.
(3) Приредувачот на игрите на среќа поднесува барање за промена на деловната просторија до Министерството за финансии, кон кое приложува:
1) доказ дека новата деловна просторија ги исполнува просторните и техничко-технолошките услови за
приредување на игри на среќа во казино и
2) доказ дека претходната деловна просторија е затворена, односно во неа не се приредуваат игри на среќа во казино од страна на приредувачот.
(4) Министерството за финансии со решение одлучува за промената на деловната просторија во рок од
осум дена од денот на поднесувањето на барањето.
Член 61
(1) Приредувачот на игрите на среќа во казино за
обезбедување на исплатата на добивките на учесниците во игрите на среќа во казиното, за плаќање на јавните давачки утврдени со закон, како и за надоместоците
и посебните давачки утврдени со овој закон е должен
да депонира депозит или да обезбеди банкарска гаранција, во банка со седиште во Република Македонија, во
износ од 100.000 евра во денарска противвредност по
средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на депонирањето, односно на денот на
издавањето на банкарската гаранција.
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(2) Доколку се намали депозитот или се активира
банкарската гаранција под износот пропишан со овој
закон, приредувачот на игрите на среќа во казино е
должен да го надополни износот до полниот износ пропишан со овој закон, најдоцна во рок од 48 часа, а за
секоја настаната промена приредувачот е должен веднаш да го извести Министерството за финансии.
(3) Приредувачот на игрите на среќа во казино е
должен дневно во благајната на казиното да има депозит за ризик од најмалку 10.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на
Република Македонија, кој служи за исплата на добивките на учесниците во игрите на среќа во казино.
Член 62
(1) Приредувачот на игрите на среќа во казино донесува правила на игра за приредување на игри на среќа во казино и правилник на казиното, кои се применуваат по добиената согласност од Министерството за
финансии.
(2) Пред почетокот на играта приредувачот на игрите на среќа во казино е должен правилата на играта и
правилникот на казиното да ги истакне на видно место
во просторијата каде што се врши приредувањето на
играта.
1.2. Правила на игрите на среќа во казино
и правилник на казиното
Член 63
(1) Правилата на игрите на среќа во казино особено
содржат:
1) видови на посебните игри на среќа кои се приредуваат во казиното;
2) забрана за наведување и кредитирање на учесниците во играта;
3) правила за секој вид на игра која ќе се приредува,
условите за учество во играта, висина на влогот во
играта, цената на жетоните или кредитните поени во
играта на автомати со опис на начинот на евидентирање во тотал-регистарот на автоматот и крајниот рок за
наплата за учество во играта;
4) податоци за видот и бројот на автомати за игри
со детални податоци за нивната идентификација и
5) начин и рок за исплата на паричните добивки,
односно остварување на добивките од друг вид.
(2) Правилата од ставот (1) на овој член за секој вид
на игри на среќа во казиното мора да бидат во согласност со добрите деловни обичаи и меѓународните правила на игри на среќа во казино.
(3) На учесниците во игрите на среќа кои во текот
на играта на среќа ќе ги прекршат правилата на играта,
приредувачот на игрите на среќа во казино може да им
забрани натамошно учество во игрите и присуство во
казиното.
Член 64
(1) Приредувачот на игрите на среќа во казино е
должен да донесе правилник на казиното што се става
на увид на посетителите преку огласна табла.
(2) Правилникот од ставот (1) на овој член особено
содржи:
1) организација на работата на казиното со распоред на просториите за работа на казиното;
2) услови за влез во казиното (доказ за идентитет и
контрола на посетителите);
3) услови кога на одделни учесниците во игрите на
среќа може да им се забрани пристап во казиното или
учество во игрите на среќа;
4) работно време на казиното и
5) работи и задачи на вработените во казиното во
врска со изведувањето на игрите на среќа.
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Член 65
(1) Приредувачот на игрите на среќа во казино може да ги приредува само оние игри на среќа во вид и
обем утврдени со лиценцата.
(2) За промена на бројот и видот на автоматите и
масите за игри на среќа во казино кој е предвиден со
лиценцата, приредувачот на игрите на среќа во казино
е должен да поднесе барање до Министерството за финансии.
(3) Доколку приредувачот на игрите на среќа во казино сака да го зголеми бројот на автоматите и масите
во казиното, кон барањето од ставот (2) на овој член
доставува доказ за исполнување на просторните и техничко-технолошките услови во деловната просторија
за приредување на игри на среќа во казино и уверенија
за техничка исправност на новопоставените автомати и
маси издадено од страна на правно лице овластено од
министерот за финансии.
(4) Доколку приредувачот на игрите на среќа во казино сака да го намали бројот на автоматите и масите
во казиното, кон барањето од ставот (2) на овој член
доставува уверение за исклучување од употреба на
автоматот или масата, издадено од страна на правно
лице овластено од министерот за финансии.
(5) Министерството за финансии со решение одлучува за промената на бројот на автоматите и масите во
казиното во рок од осум дена од денот на поднесувањето на барањето.
Член 66
(1) За приредување на игри на среќа во казино приредувачот на игрите на среќа во казино ги плаќа следниве надоместоци:
1) за рулет маса приредувачот плаќа месечен надоместок во износ од 3.300 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата, по рулет маса и
2) за други маси во казиното приредувачот плаќа месечен надоместок во износ од 1.850 евра во денарска
противвредност по средниот курс на Народната банка на
Република Македонија на денот на уплатата, по маса.
(2) Надоместокот од ставот (1) на овој член се плаќа до 15 во месецот, за претходниот месец.
(3) Приредувачот на игрите на среќа во казино еднаш месечно до Министерството за финансии поднесува
извештаи за остварените приходи по видот на игрите.
(4) Приредувачот на игрите на среќа во казино е
должен да ги води податоците за дневните пресметки
по автомат, односно маса за игра на среќа.
(5) Податоците од евиденцијата со конечните месечни пресметки и копија од доказот за уплатата на надоместоците од ставот (1) на овој член од страна на
приредувачот на игрите на среќа во казино се доставуваат до Министерството за финансии до 15 во месецот,
за претходниот месец.
(6) За автоматите за игри на среќа поставени во казиното, соодветно се применуваат одредбите на членовите 89 и 94 од овој закон.
Член 67
Вредноста на промотивните жетони во казиното не
може да биде поголема од 2% од месечниот приход на
казиното.
Член 68
Исплатата на паричните добивки, односно преземањето на стоковите и другите добивки кај игрите на среќа во казино се врши во рок одреден со правилата на
играта на среќа кој не може да биде подолг од 60 дена
од денот на остварувањето на добивката.
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Член 69
Казиното може со правилникот да пропише работно време од 24 часа на ден, секој ден, независно од тоа
дали со закон или со друг пропис е одреден државен
или верски празник или друг неработен ден.

(3) Вработените во казиното мораат да ги чуваат како деловна тајна податоците до кои дошле при вршењето на својата работа.

Член 70
(1) Казиното мора да има благајна и одвоен заштитен простор за чување на парите и другите вредности.
(2) Уплатите и исплатите кај игрите на среќа во казината се вршат во денари или во странска валута во
согласност со прописите од областа на девизното работење.
(3) Во казиното мора да има менувачница, а може
да има и простор за давање на угостителски услуги во
кој се послужуваат храна и пијалаци.
(4) Приредувачот на игрите на среќа во казино е
должен да обезбеди непрекинат аудио-видео надзор во
казиното со снимање, така што да се осигури непрекинат и непосреден надзор.
(5) Приредувачот на игрите на среќа во казино е
должен документацијата за непрекинато снимање да ја
чува 15 дена или на барање на Управата за јавни приходи и подолго.
(6) Податоците од документацијата од ставот (5) на
овој член претставуваат деловна тајна, а приредувачот
на игрите на среќа во казино може да ги соопшти на
други лица само во согласност со закон.
(7) Приредувачот на игрите на среќа во казино е
должен да ги надгледува учесниците во игрите на среќа и посетителите за да може играта да се одвива во
согласност со одредбите на овој закон и правилата на
играта.
(8) Приредувачот на игрите на среќа во казино е
должен да обезбеди лична заштита на учесниците во
игрите на среќа и посетителите.
(9) Казиното мора да има централен сметачки систем (сервер) за онлајн надзор кој овозможува поврзување со информацискиот систем на Управата за јавни
приходи и кој мора посебно да обезбеди централно
вмрежување на сите автомати на еден приредувач на
игри на среќа во казино кој овозможува евентуална
контрола на податоците од страна на Управата за јавни
приходи, за сите приклучени автомати.
(10) Просторните и техничко-технолошките услови
кои треба да ги исполнува казиното поблиску ги пропишува министерот за финансии со актот од членот 21
став (1) на овој закон.

2.1. Лиценци за приредување на игри на среќа во
обложувалница

Член 71
(1) Униформирани лица можат да влегуваат во казиното само заради вршење на службените работи.
(2) Во казиното не е допуштено внесување на технички помагала соодветни за стекнување на предност
во играта на среќа.
(3) Приредувачот на игрите на среќа во казино е
должен да обезбеди надзор на влегувањето и излегувањето во казиното со евидентирање на посетителите и
непрекинат аудио-видео надзор, односно контрола на
рецепцијата, со снимање на влезот, односно излезот во
казиното.
(4) Казиното може на одредени лица врз основа на
процена, привремено или трајно да им го забрани или
да им го ограничи учеството во игрите на среќа во казиното.
Член 72
(1) Вработените во казиното кои непосредно учествуваат во приредувањето на игрите на среќа мора да
бидат стручно оспособени за работа во казино.
(2) Вработените во казиното не смеат да учествуваат во игрите на среќа како играчи во казиното во кое
работат.

2. Игри на среќа во обложувалница

Член 73
(1) Лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница се издава од страна на Владата на Република Македонија врз основа на поднесено барање до
Министерството за финансии.
(2) Барањето од ставот (1) на овој член може да го
поднесе трговско друштво кое на денот на поднесувањето на барањето има уплатено основна главнина која
не може да биде помала од 500.000 евра во денарска
противвредност по средниот курс на Народната банка
на Република Македонија на денот на уплатата.
(3) Трговското друштво од ставот (2) на овој член,
покрај доказите од членот 40 став (3) на овој закон е
должно да достави и доказ за исполнување на просторните и техничко-технолошките услови за приредување
на игри на среќа во обложувалница издаден од надлежен орган.
Член 74
(1) Лиценцата за приредување на игри на среќа во
обложувалница се издава за период од три години.
(2) За добивање на лиценца за приредување на игри
на среќа во обложувалница се плаќа надоместок во износ од 105.000 евра во денарска противвредност по
средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.
(3) Лиценцата за приредување на игри на среќа во
обложувалница се однесува на приредување на игри на
среќа обложување преку уплатно-исплатни места.
(4) Приредувачот на игри на среќа во обложувалница има право да ги промени деловните простории во
кои се приредуваат игрите на среќа во обложувалница.
(5) Приредувачот на игри на среќа во обложувалница кон барањето за промена на деловната просторија
до Министерството за финансии задолжително приложува:
1) доказ дека новата деловна просторија ги исполнува просторните и техничко-технолошките услови за
приредување на игри на среќа во обложувалница и
2) доказ дека претходната деловна просторија е затворена, односно во неа не се приредуваат игри на среќа во обложувалница од страна на приредувачот.
(6) Министерството за финансии со решение одлучува за промената на деловната просторија во рок од
осум дена од денот на поднесувањето на барањето.
Член 75
Барателот за издавање на лиценца за приредување
на игри на среќа во обложувалница е должен да има
обезбедено компјутерски систем во кој се поврзани сите компјутери преку кои ќе се врши евидентирање на
уплатата и исплатата од сите свои уплатнo-исплатни
места, така што системот обезбедува податоци за уплатата и исплатата на секој од компјутерите кои може да
се прикажуваат во секое време и таквиот систем мора
да овозможува негово поврзување со соодветен компјутерски систем на Управата за јавни приходи.
Член 76
(1) Приредувачот на игри на среќа во обложувалница
за обезбедување на исплатата на добивките на учесниците во игрите на среќа во обложувалницата, за плаќање на
јавните давачки утврдени со закон, како и за надоместоците и посебната давачка утврдени со овој закон е дол-
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жен да депонира депозит или да обезбеди банкарска гаранција, во банка со седиште во Република Македонија,
во износ од 300.000 евра во денарска противвредност по
средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на депонирањето, односно на денот на
издавањето на банкарската гаранција.
(2) Со издавањето на лиценцата и уплатата на депозитот, односно банкарската гаранција во висина од ставот (1) на овој член приредувачот на игри на среќа во
обложувалница има право да приредува игри на среќа
во обложувалница во најмногу 25 уплатно-исплатни
места.
(3) Приредувачот на игри на среќа во обложувалница има право да го зголеми бројот на уплатно-исплатните места со поднесување на барање до Министерството за финансии, кон кое го приложува доказот од
членот 73 став (3) на овој закон, при што за секои следни десет уплатно-исплатни места приредувачот е должен да достави доказ за уплатен депозит, односно да
приложи банкарска гаранција, во износ од 50.000 евра
во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на
уплатата на депозитот, односно на денот на издавање
на банкарската гаранција, кои служат за обезбедување
на исплатата на добивките на учесниците во игрите на
среќа во обложувалницата, за плаќање на јавните давачки утврдени со закон, како и за надоместоците и посебната давачка утврдени со овој закон.
(4) Доколку се намали депозитот или се активира
банкарската гаранција под износот пропишан со овој
закон, приредувачот на игри на среќа во обложувалница е должен да го надополни износот до полниот износ
пропишан со овој закон, најдоцна во рок од 48 часа, а
за секоја настаната промена приредувачот е должен
веднаш да го извести Министерството за финансии.
Член 77
(1) Приредувачот на игри на среќа во обложувалница донесува правила на игра за приредување на игри на
среќа во обложувалница, кои се применуваат по добиената согласност од Министерството за финансии.
(2) Пред почетокот на играта на среќа приредувачот
на игри на среќа во обложувалница е должен правилата
на играта на среќа да ги истакне на видно место во просторијата каде што се врши приредувањето на игрите
на среќа, односно на секое уплатно-исплатно место.
(3) Уплатите и исплатите за обложување се примаат, односно се исплаќаат на уплатно-исплатните места
на приредувачот на игри на среќа во обложувалница.
(4) Приредувачот на игри на среќа во обложувалница е должен на видно место да истакне на секое уплатно-исплатно место ознака која ги содржи податоците за
приредувачот, локацијата како и рокот на важноста на
лиценцата.
2.2. Правила на игрите на среќа во обложувалница
Член 78
Правилата за приредување на игри на среќа во обложувалница особено содржат:
1) назив и седиште на приредувачот на игри на среќа во обложувалница;
2) име, опис и времетраење на играта на среќа;
3) услови за учество во играта на среќа;
4) висина на влогот и краен рок за уплата за учество
во играта на среќа;
5) место во кое се приредува играта на среќа, односно подрачјето на кое се врши уплатата на влоговите
за учество во играта на среќа;
6) вид и вкупна вредност на добивката;
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7) начин, постапка и контрола на утврдување на добивките;
8) начин на објавување на резултатите од играта на
среќа и
9) начин и рок за исплата на паричните добивки,
односно остварување на добивките од друг вид.
Член 79
(1) За приредување на игрите на среќа во обложувалница, приредувачот на игри на среќа во обложувалница плаќа посебна давачка во висина од 20% која се
пресметува на разликата меѓу уплатениот износ од сите компјутери во сите уплатно-исплатни места на тој
приредувач и исплатениот износ од сите компјутери во
сите уплатно-исплатни места, на месечна основа.
(2) Посебната давачка од ставот (1) на овој член се
плаќа до 15 во месецот, за претходниот месец.
(3) Доказот за уплатата на посебната давачка од
ставот (1) на овој член приредувачот на игри на среќа
во обложувалница е должен да го достави до Министерството за финансии најдоцна до 15 во месецот, за
претходниот месец.
Член 80
Исплатата на паричните добивки, односно преземањето на стоковните и другите добивки кај игрите на среќа во обложувалница се врши во рок одреден со правилата на играта на среќа кој не може да биде подолг од 60
дена од денот на остварувањето на добивката.
Член 81
Се забранува приредување на обложување на територијата на Република Македонија:
1) кое е во спротивност со овој закон, добрите деловни обичаи и моралот и
2) кое се однесува на резултатите од избори за претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија, градоначалници и
советници во Советот на општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје.
Член 82
(1) Приредувачот на игри на среќа во обложувалница мора да има централен пресметковен систем за надзор кој треба да се наоѓа на територијата на Република
Македонија и кој мора да овозможува поврзување со
информацискиот систем на Управата за јавни приходи.
(2) Приредувачот на игри на среќа во обложувалница мора да има софтвер кој ги задоволува сите технички услови за приредување на играта на среќа и архивирање на податоците во бази со невозможност за промена на податоците.
(3) Просторните и техничко-технолошките услови
кои треба да ги исполнуваат уплатно-исплатните места
на приредувачот на игри на среќа во обложувалница ги
пропишува министерот за финансии со актот од членот
21 став (1) на овој закон.
Член 83
Обложувалницата може да утврди работно време од
24 часа на ден, секој ден, независно од тоа дали со закон или со друг пропис е одреден државен или верски
празник или друг неработен ден.
Член 84
(1) Приредувачот на игри на среќа во обложувалница може да поднесе барање до Министерството за финансии за отворање на нови уплатно-исплатни места.
(2) Кон барањето за отворање на ново уплатно-исплатно место приредувачот на игри на среќа во обложувалница доставува доказ за исполнување на просторните и техничко-технолошките услови за приредување на
игрите на среќа во уплатно–исплатното место.
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Член 85
(1) Чувањето, регистрирањето и евидентирањето на
податоците за примените уплати кај обложувањето се
врши во централниот пресметковен систем.
(2) Приредувачот на игри на среќа во обложувалница мора да ги чува сите добитни тикети неоштетени, со
сериски број најмалку три години.
3. Игри на среќа во автомат клуб
3.1. Лиценца за приредување на игри на среќа во
автомат клубови
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Член 89
Барателот за издавање на лиценца за приредување
на игри на среќа во автомат клуб мора да има обезбедено компјутерски систем преку кој се поврзани сите
автомати, без оглед на тоа дали тие се сместени во една
или повеќе деловни простории на приредувачот на
игри на среќа во автомат клуб, така што системот обезбедува податоци за уплатата и исплатата на секој од
автоматите кои може да се прикажуваат во секое време
и таквиот систем мора да овозможува негово поврзување со соодветен компјутерски систем на Управата за
јавни приходи.

Член 86
(1) Лиценца за приредување на игри на среќа во
aвтомат клуб се издава од страна на Владата на Република Македонија врз основа на поднесено барање до
Министерството за финансии.
(2) Барањето од ставот (1) на овој член може да го
поднесе трговско друштво кое на денот на поднесувањето на барањето има уплатено основна главнина која
не може да биде помала од 2.500.000 евра во денарска
противвредност по средниот курс на Народната банка
на Република Македонија на денот на уплатата.
(3) Трговското друштво од ставот (2) на овој член,
покрај доказите од членот 40 став (3) на овој закон е
должно да достави и:
1) доказ за исполнување на просторните и техничко-технолошките услови за приредување на игри на
среќа во автомат клуб, издаден од надлежен орган и
2) доказ издаден од страна на правно лице овластено од министерот за финансии дека поставените автомати во автомат клубот се технички исправни.

Член 90
(1) Приредувачот на игрите на среќа во автомат клуб
за обезбедување на исплатата на добивките на учесниците во игрите на среќа во автомат клуб, за плаќање на јавните давачки утврдени со закон, како и за надоместоците и посебните давачки утврдени со овој закон е должен
да депонира депозит или да обезбеди банкарска гаранција, во банка со седиште во Република Македонија, во
износ од 10.000 евра во денарска противвредност по
средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на депонирањето, односно на денот на
издавањето на банкарската гаранција.
(2) Доколку се намали депозитот или се активира
банкарската гаранција под износот пропишан со овој
закон, приредувачот на игри на среќа во автомат клуб е
должен да го надополни износот до полниот износ пропишан со овој закон, најдоцна во рок од 48 часа, а за
секоја настаната промена приредувачот е должен веднаш да го извести Министерството за финансии.

Член 87
(1) Лиценцата за приредување на игри на среќа во
автомат клуб се издава за период од шест години.
(2) За добивање на лиценца за приредување на игри
на среќа во автомат клуб се плаќа надоместок во износ
од 78.750 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија
на денот на уплатата.

Член 91
(1) Приредувачот на игри на среќа во автомат клуб
донесува правила на игра за приредување на игри на
среќа во автомат клуб кои се применуваат по добиената согласност од Министерството за финансии.
(2) Пред почетокот на играта на среќа приредувачот
на игри на среќа во автомат клуб е должен правилата
на играта на среќа да ги истакне на видно место во просторијата каде што се врши приредувањето на играта
на среќа.

Член 88
(1) Приредувачот на игри на среќа во автомат клуб
има право да ја промени деловната просторија во која
се приредуваат игрите на среќа во автомат клуб.
(2) Приредувачот на игри на среќа во автомат клуб
поднесува барање за промена на деловната просторија
до Министерството за финансии, кон кое приложува:
1) доказ дека новата деловна просторија ги исполнува просторните и техничко-технолошките услови за
приредување на игри на среќа во автомат клуб и
2) доказ дека претходната деловна просторија е затворена, односно во неа не се приредуваат игри на среќа во автомат клуб од страна на приредувачот.
(3) Министерството за финансии со решение одлучува за промената на деловна просторија во рок од
осум дена од денот на поднесувањето на барањето.
(4) Приредувачот на игри на среќа во автомат клуб
има право да го зголеми бројот на деловните простории во кои се приредуваат игрите на среќа во автомат
клуб.
(5) Приредувачот на игри на среќа во автомат клуб
поднесува барање за зголемување на бројот на деловните простории до Министерството за финансии, кон
кое го приложува доказот од ставот (2) точка 1 на овој
член.
(6) Министерството за финансии со решение одлучува за зголемувањето на бројот на деловните простории во рок од осум дена од денот на поднесувањето на
барањето.

3.2. Правила на игрите на среќа во автомат клуб

Член 92
(1) Правилата за игри на среќа во автомат клубот
особено содржат:
1) видовите на игрите на среќа кои се приредуваат
во автомат клубот;
2) условите за влез во автомат клубот (доказ за
идентитетот и контрола на посетителите);
3) услови под кои на одделни учесници во игрите
на среќа им е забранет влез во автомат клубот или
учество во играта на среќа;
4) забрани за наведување и кредитирање на учесниците во играта на среќа;
5) работното време на автомат клубот;
6) правила за секој вид на игра на среќа која ќе се
приредува, условите за учество во играта на среќа, висина на влогот во играта на среќа, цената на жетоните
или кредитните поени во играта на среќа на автомати
со опис на начинот на евидентирање во тотал-регистарот на автоматот и крајниот рок за наплата за учество
во играта на среќа;
7) податоци за видот и бројот на автоматите за игри,
со детални податоци за нивната идентификација и
8) начин и рок за исплата на паричните добивки,
односно остварување на добивките од друг вид.
(2) За секој вид на игри на среќа во автомат клубот
се донесуваат посебни правила кои мора да бидат во
согласност со добрите деловни обичаи и меѓународните правила на игри на среќа во автомат клуб.
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(3) Учесниците во игрите на среќа кои во текот на
играта на среќа ќе ги прекршат правилата на играта на
среќа, приредувачот на игри на среќа во автомат клуб
може да им забрани натамошно учество во игрите на
среќа и присуство во автомат клубот.
Член 93
(1) Приредувачот на игри на среќа во автомат клуб
може да ги приредува само оние игри на среќа во обем
и вид утврдени со лиценцата.
(2) За промена на бројот и видот на автоматите за
игри на среќа во автомат клубот кој е предвиден со лиценцата, приредувачот на игри на среќа во автомат
клуб е должен да поднесе барање до Министерството
за финансии.
(3) Доколку приредувачот на игри на среќа во автомат клуб сака да го зголеми бројот на автоматите во
автомат клубот, кон барањето од ставот (2) на овој
член доставува доказ за исполнување на просторните и
техничко-технолошките услови во деловната просторија за приредување на игри на среќа на автомати и уверение за техничка исправност на новопоставените
автомати издадено од страна на правно лице овластено
од министерот за финансии.
(4) Доколку приредувачот на игри на среќа во автомат клуб сака да го намали бројот на автоматите во
автомат клубот, кон барањето од ставот (2) на овој
член доставува уверение за исклучување од употреба
на автоматот издадено од страна на правно лице овластено од министерот за финансии.
(5) Министерството за финансии со решение одлучува за промената на бројот на автоматите во автомат
клубот во рок од осум дена од денот на поднесувањето
на барањето.
Член 94
(1) За приредување игри на среќа во автомат клуб
приредувачот на игри на среќа во автомат клуб плаќа
посебна давачка во висина од 20% која се пресметува
на разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати
на тој приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите деловни простории на приредувачот, на месечна основа.
(2) Посебната давачка од ставот (1) на овој член се
плаќа до 15 во месецот, за претходниот месец.
(3) Доказот за уплатата на посебната давачка од
ставот (1) на овој член приредувачот на игри на среќа
во автомат клуб е должен да го достави до Министерството за финансии најдоцна до 15 во месецот, за претходниот месец.
Член 95
Исплатата на паричните добивки, односно преземањето на стоковите и другите добивки кај игрите на среќа во автомат клуб се врши во рок одреден со правилата на играта на среќа кој не може да биде подолг од 60
дена од денот на остварувањето на добивката.
Член 96
(1) Автомат клубот мора да има благајна и сеф за
чување пари и други вредности.
(2) Автомат клубот може да има простор за давање
на угостителски услуги во кој се послужуваат храна и
пијалаци.
(3) Автомат клубот може да утврди работно време
од 24 часа на ден, секој ден, независно од тоа дали со
закон или со друг пропис е одреден државен или верски празник или друг неработен ден.
(4) Приредувачот на игри на среќа во автомат клуб,
може на лицата врз основа на процена, привремено да
забрани или ограничи учество во игрите на среќа во
автомат клубот.
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(5) Просторните и техничко-технолошките услови
кои треба да ги исполнува автомат клубот ги пропишува министерот за финансии со актот од членот 21 став
(1) на овој закон.
Член 97
(1) Автоматите за игри на среќа можат да бидат
автомати за еден учесник во игрите на среќа и автомати на кои истовремено можат да учествуваат повеќе
учесници во игрите на среќа (електронски рулет).
(2) Автоматите за игри на среќа мораат да бидат
програмирани така што вкупниот број програмски комбинации да им исплатуваат на учесниците во игрите на
среќа најмалку 87% од вредноста на уплатите за учество во игрите на среќа.
(3) Одлуката за добивката или загубата се одредува
со електронска програма по пат на генератор на случајни броеви.
(4) Генераторот на случајни броеви од ставот (3) на
овој член мора да ги исполнува следниве услови:
1) случајниот број да е статистички и независен и
2) случајниот број да не може да биде предвиден.
VI. ИНТЕРНЕТ ИГРИ НА СРЕЌА
1. Општи услови за приредување на интернет игри
на среќа
Член 98
(1) Интернет игрите на среќа се приредуваат врз основа на лиценца која ја издава Владата на Република
Македонија врз основа на поднесено барање до Министерството за финансии.
(2) Лиценците се издаваат за период од четири години.
(3) Барање за добивање на лиценца за приредување
на интернет игри на среќа може да поднесе трговско
друштво, кое е регистрирано во Република Македонија, кое има основна главнина од најмалку 40.000 евра
во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на
уплатата и кое ги исполнува посебните услови пропишани со овој закон за оној вид на лиценца за интернет
игри на среќа за кој се поднесува барањето.
2. Видови на лиценци и сертификат за интернет
игри на среќа
Член 99
(1) Владата на Република Македонија издава два
вида лиценци за интернет игри на среќа, и тоа:
1) лиценца за производител, сопственик или овластен корисник на интернет игри на среќа (во натамошниот текст: лиценца за производител), односно производител, сопственик или овластен корисник на софтвер за
приредување на интернет игри на среќа кој ги има правата врз софтверот кој се користи за приредување на
игри на среќа, го овластува носителот на оваа лиценца
да располага со софтверот, самиот да го користи за приредување на интернет игри на среќа по исполнување на
другите услови на овој закон, односно да може да го изнајмува на приредувач на интернет игри на среќа и
2) лиценца за приредувач на интернет игри на среќа, односно субјект кој го прибавил користењето на
софтверот за интернет игри на среќа, го овластува носителот на оваа лиценца на таа софтверска платформа
да ги организира, менаџира и приредува игрите на среќа преку глобалната интернет мрежа кон учесниците во
игрите на среќа.
(2) Владата на Република Македонија издава сертификат на хардверската и софтверската платформа која
носителите на лиценцата за приредување на игри на
среќа ја користат за регистрирање на сите финансиски
трансакции и други видови на податоци (хост).

25 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 100
(1) Проверката на исполнувањето на стандардите и
условите на опремата и функционалноста на софтверот
за приредување на интернет игри на среќа од аспект на
нивната сообразност со условите и стандардите ги вршат овластени правни лица.
(2) Министерството за финансии објавува листа на
овластени правни лица кои можат да ја извршат проверката на исполнувањето на стандардите и условите
на опремата, односно функционалноста на софтверот.
(3) Министерството за финансии може на листата
на овластени правни лица да ги вклучи оние субјекти
кои имаат опрема и знаење да ги извршат потребните
проверки, како и доколку имаат седиште на територијата на Република Македонија, на територијата на државите членки на Европската унија, ОЕЦД и САД.
(4) Минималните технички стандарди и услови во
поглед на опремата (хардверот), како и функционалноста на софтверот за приредување на интернет игри на
среќа ги пропишува министерот за финансии.
3. Лиценца за производител
Член 101
(1) Лиценца за производител се издава на барател
со цел истиот да може да произведува софтвер за приредување на интернет игри на среќа или на друг начин
да стекне сопственост врз софтвер за приредување на
интернет игри на среќа заради негова продажба или изнајмување на носители на лиценца за приредување на
интернет игри на среќа, односно самиот да го користи
како приредувач на интернет игри на среќа.
(2) Носителот на лиценцата за производител ги нема правата и обврските кои се стекнуваат врз основа на
лиценцата за приредувач на игри на среќа, но истиот
има право да поднесе барање за добивање на лиценца
за приредување на игри на среќа.
(3) Носителот на лиценцата за производител има
одговорност за исправноста на софтверот кој го продава, односно го изнајмува заради приредување на игри
на среќа и истиот е должен да обезбеди сообразност на
софтверот кој го продава, односно изнајмува заради
приредување на интернет игри на среќа со условите и
стандардите кои ги пропишал министерот за финансии
за функционалност на софтверот.
(4) Носителот на лиценцата за производител плаќа
надоместок за издавање на лиценцата во износ од
25.000 евра во денарска противвредност по средниот
курс на Народната банка на Република Македонија на
денот на уплатата.
Член 102
(1) Барателот на лиценца за производител покрај
општите услови, треба да ги исполнува и следниве услови:
1) да има компјутерска и друга опрема, односно
хардвер, според стандардите и условите пропишани од
страна на министерот за финансии, а потврдени од
страна на овластено правно лице;
2) да е сопственик, односно носител на правата на
компјутерска програма, односно програми или софтвер
кој има намера да го продава, односно изнајмува, а кој
софтвер претставува програмска основа за интернет
игрите на среќа и
3) компјутерската програма, односно програми кои
служат за приредување на интернет игрите на среќа
мора да бидат одобрени од страна на овластено правно
лице дека ги исполнуваат условите и стандардите за
функционалност пропишани од страна на министерот
за финансии за овој вид на компјутерски програми.
(2) Кон барањето за издавање на лиценца за производител барателот доставува:
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1) документ за регистрација на трговското друштво
издаден од Централниот регистар на Република Македонија;
2) акт за основање на трговското друштво;
3) доказ за правото на сопственост или правото на
користење на просторот во кој се наоѓа седиштето на
приредувачот на интернет игрите на среќа;
4) доказ дека основната главнина на трговското
друштво во целост е уплатена;
5) уверение за платени јавни давачки, издадено од
надлежен орган;
6) информација за економско-финансиската состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на
Република Македонија, со која се потврдуваат позитивни финансиски резултати во работењето на субјектот
за периодот на последната деловна година, а ако субјектот не е постар од една година - од денот на неговото
основање до денот на поднесувањето на барањето;
7) изјава од приредувачот заверена на нотар дека
порано не му била одземена лиценца или друг вид на
дозвола или одобрение за приредување на игри на среќа во земјата или во странство;
8) уверение издадено од надлежен орган дека управителите на трговското друштво не се правосилно осудени на безусловна казна затвор во траење од најмалку
шест месеци;
9) елаборат за кадровска опременост на барателот и
10) други докази и документи пропишани со овој
закон.
4. Лиценца за приредувач на интернет игри
на среќа
Член 103
(1) Лиценца за приредување на интернет игри на
среќа се издава на барател, со цел истиот да може да ги
приредува сите видови на игри на среќа преку глобалната интернет мрежа.
(2) Носителот на лиценцата за приредување на интернет игри на среќа плаќа надоместок за издавање на
лиценцата во износ од 50.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.
(3) Носителот на лиценцата за приредување на интернет игри на среќа плаќа посебна давачка во износ од
0,5% од вкупната вредност на уплатите, на месечна основа, до 15 во месецот за претходниот месец.
Член 104
(1) Барателот на лиценца за приредувач на интернет
игри на среќа покрај општите услови, треба да ги исполнува и следниве услови:
1) да поседува компјутерска и друга опрема, односно хардвер според стандардите и условите пропишани
од страна на министерот за финансии, а потврдени од
страна на овластено правно лице;
2) да има право да користи компјутерска програма,
односно програми за приредување на интернет игри на
среќа-софтвер, преку која учесниците во игрите на среќа учествуваат во игрите на среќа по пат на глобалната
интернет мрежа, која програма е стекната од носител
на лиценца за производител и
3) да обезбеди функционална компјутерска опрема
(хардвер и софтвер) која овозможува поврзување со
информацискиот систем на Управата за јавни приходи
поради надзор и контрола над работењето.
(2) Кон барањето за издавање на лиценца за производител барателот доставува:
1) документ за регистрација на трговското друштво
издаден од Централниот регистар на Република Македонија;
2) акт за основање на трговското друштво;
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3) доказ за правото на сопственост или правото на
користење на просторот во кој се наоѓа седиштето на
приредувачот на интернет игрите на среќа;
4) доказ дека основната главнина на трговското
друштво во целост е уплатена;
5) уверение за платени јавни давачки, издадено од
надлежен орган;
6) информација за економско-финансиската состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на
Република Македонија, со која се потврдуваат позитивни финансиски резултати во работењето на субјектот
за периодот на последната деловна година, а ако субјектот не е постар од една година - од денот на неговото
основање до денот на поднесувањето на барањето;
7) изјава од приредувачот заверена на нотар дека
порано не му била одземена лиценца или друг вид на
дозвола или одобрение за приредување на игри на среќа во земјата или во странство;
8) уверение издадено од надлежен орган дека управителите на трговското друштво не се правосилно осудени на безусловна казна затвор во траење од најмалку
шест месеци;
9) елаборат за кадровска опременост на барателот;
10) правила на игра, за секој поединечен вид на интернет игра на среќа и
11) други докази и документи пропишани со овој
закон.
5.Сертификат за хардверска и софтверска
платформа (хост сертификат)
Член 105
(1) Сертификат за хардверска и софтверска платформа (хост) се издава на правно лице регистрирано
во Република Македонија или во странство доколку
опремата е сместена во простории кои ги исполнуваат
следниве услови:
1) да ги исполнува соодветните стандарди пропишани од страна на меѓународната организација за стандардизација (ISO) и асоцијацијата за телекомуникациска индустрија (TIA);
2) да поседува хардверска опрема, напојување со
електрична енергија и други услови кои ги пропишува
министерот за финансии;
3) да има обезбедено сигурност и диверзитет на
снабдување со интернет и телекомуникации;
4) да има обезбедено системи за заштита од пожари, поплави и други непогоди, согласно со стандарди
од видот на VESDA, FM200 и слично;
5) да има пропишано процедури за подигнување на
системот во случај на привремена нефункционалност;
6) да има утврдено политика на правното лице за
обука на вработените и
7) други услови кои се однесуваат на безбедноста и
сигурноста на услугите кои ги нуди носителот на сертификат.
(2) Условите за безбедноста и сигурноста на услугите од ставот (1) точка 7 на овој член поблиску ги
пропишува министерот за финансии.
Член 106
(1) Заради обезбедување на исплатата на добивките
спрема учесниците во интернет игрите на среќа, намирување на надоместокот за приредување на интернет
игри на среќа, како и даноците и другите јавни давачки, како и другите обврски, приредувачот на интернет
игрите на среќа е должен за целиот период на важност
на лиценцата за приредување на интернет игри на среќа да има обезбедено банкарска гаранција на износ од
50.000 евра во денарска противвредност по средниот
курс на Народната банка на Република Македонија на
денот на издавањето на банкарската гаранција, издадена од банка со седиште во Република Македонија.
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(2) Доколку носителот на лиценца за приредување
на интернет игри на среќа не ја достави до Министерството за финансии банкарската гаранција од ставот (1)
на овој член во рок од десет дена од денот на добивањето на лиценцата, Владата на Република Македонија
ќе му забрани приредување на интернет игри на среќа
и Министерството за финансии ќе започне постапка за
одземање на лиценцата.
(3) Доколку во периодот на важност на лиценцата
за приредување на интернет игри на среќа се наплатат
средства од банкарската гаранција, носителот на лиценцата е должен да ја обнови во најкраток можен рок,
а најдоцна во рок од 48 часа.
Член 107
Одговорните лица кај правното лице носител на лиценца за приредувач на интернет игри на среќа задолжително треба да имаат постојано живеалиште, односно престојувалиште на територијата на Република Македонија.
Член 108
(1) Приредувачот на интернет игрите на среќа за секој поединечен вид на интернет игра на среќа задолжително утврдува правила на игра.
(2) Правилата на игрите се поднесуваат на согласност до Министерството за финансии, а можат да се
применуваат по добивањето на согласноста.
(3) Приредувачот на интернет игрите на среќа не
смее да ги менува правилата на игрите во текот на приредувањето на секоја поединечна игра.
(4) Секоја промена на правилата на игрите се доставува до Министерството за финансии, а може да се
применува по нејзиното одобрување од страна на Министерството за финансии.
(5) Приредувачот на интернет игрите на среќа е
должен до Министерството за финансии да достави податоци за видот и висината на надоместокот кој го наплатува од учесниците во игрите на среќа за учество во
игрите на среќа.
6. Доставување на финансиски
информации
Член 109
(1) Финансиското работење, трансакциите, односно
уплатите на влоговите или учеството и исплатите на
добивките кај интернет игрите на среќа се вршат исклучиво преку банки со седиште во Република Македонија.
(2) Трансакциите носителот на лиценца за приредување на интернет игри на среќа и резидент на Република Македонија се вршат во денари, додека трансакциите меѓу носителот на лиценца и нерезидент во странска
валута се вршат согласно со прописите од областа на
девизното работење.
Член 110
(1) Приредувачот на интернет игрите на среќа е
должен во секое време, на барање на Управата за јавни
приходи, како и на барање на Министерството за финансии да обезбеди информации за целокупното финансиско работење.
(2) Приредувачот на интернет игрите на среќа при
секоја уплата и исплата е должен да ја провери и потврди регистрацијата на учесникот во игрите на среќа,
да ја потврди играта на учесникот во игрите на среќа,
безбедноста и интерните процедури во врска со учесникот во игрите на среќа и да обезбеди правилата кои
се однесуваат на играта да се применуваат.
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7. Контролен систем
Член 111
(1) Барателот на лиценца за приредување на интернет игри на среќа до Министерството за финансии задолжително поднесува правила, процедури, постапки,
мерки и протоколи, како и друга потребна документација за начинот на работа на носителот на лиценца,
пристапот до информации, сигурноста на трансакциите
и други мерки за правилна и законита работа на носителот на лиценца, заштитата на учесниците во системот на приредување на игри на среќа и слично (контролен систем).
(2) Контролниот систем на носителот на лиценца го
одобрува Министерството за финансии и претставува
услов за добивање на лиценца.
(3) Контролниот систем од ставот (1) на овој член
задолжително содржи податоци особено за:
1) системот и постапките при водење на сметководството, како и детален приказ на сите сметки кои ги
контролира носителот на лиценца;
2) административниот систем и постапки;
3) компјутерски програми кои се користат од страна на носителот на лиценцата;
4) стандарди и постапки за одржување, безбедност,
чување и транспортирање на опрема или софтвер кој се
користи за интернет игри на среќа;
5) постапки и протоколи за регистрирање на трансакциите при одвивање на интернет игрите на среќа и
исплатата на добивките на регистрираните учесници во
игрите на среќа;
6) овластените ревизори за ревизија на материјално-финансиското работење на носителот на лиценцата;
7) процедури за мониторинг на интернет игрите на
среќа, како и контрола на нивната усогласеност со овој
закон и подзаконските акти донесени врз основа на
овој закон;
8) постапката при вработувањето на лица кои ќе
имаат пристап до системот за приредување на интернет
игрите на среќа;
9) податоци за начинот на кој ќе се обезбеди континуирана обука на вработените и
10) мерки кои се преземаат за заштита на системот
од неовластен пристап, како и процедури за заштита на
системот од негова злоупотреба за перење на пари или
финансирање на тероризам.
(4) Видовите на задолжителните правила, процедури, протоколи и другата документација кои се однесуваат на контролниот систем ги пропишува министерот
за финансии.
8. Регистрација на учесниците во интернет игрите
на среќа
Член 112
(1) Во интернет игрите на среќа можат да учествуваат само учесници кои се регистрирани кај носителот на
лиценцата за приредување на интернет игри на среќа.
(2) При регистрацијата, учесникот во игрите на среќа склучува договор за учество во интернет игрите на
среќа кои ги приредува приредувачот на интернет
игрите на среќа, преку интернет страницата на приредувачот, доколку ги прифаќа условите за учество, правилата на игра и другите договорни одредби кои ги
пропишал приредувачот.
(3) Согласност на сообразноста на договорот со
одредбите на овој закон, со подзаконските акти, актите
на носителот на лиценцата и со правилата за играта дава Министерството за финансии.
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Член 113
(1) За регистрација, учесникот во интернет игрите
на среќа задолжително ги доставува следниве податоци:
1) име и презиме;
2) адреса;
3) ден, месец и година на раѓање;
4) и-мејл адреса;
5) корисничко име;
6) лозинка и
7) податоци за трансакциска сметка и/или дебитните или кредитните картички преку кои ќе се вршат
трансакциите со приредувачот на интернет игрите на
среќа, сметките во сервисите за брз трансфер на пари
или податоци за авторизираниот систем за финансиски
трансфер на средства.
(2) Ако приредувачот на интернет игрите на среќа
утврди дека регистрираниот учесник во игрите на среќа доставил лажни информации и покрај тоа што веќе е
регистриран, приредувачот е должен веднаш да го исклучи како учесник и да ја поништи регистрацијата, а за
тоа да го извести учесникот без одлагање.
(3) Приредувачот на интернет игрите на среќа е
должен да поседува точни податоци за сите регистрирани учесници во игрите на среќа.
(4) Секој учесник во игрите на среќа може да пријави само една сметка кај приредувачот на интернет
игрите на среќа.
Член 114
Приредувачот на интернет игрите на среќа има обврска да му ги стави на располагање на учесникот во
игрите на среќа следниве информации:
1) сите правила кои се однесуваат на интернет
игрите на среќа кои ги приредува и
2) трошоците за учество на учесникот во игрите на
среќа кои носителот на лиценцата може да ги наплати.
9. Сметки на учесникот во игрите на среќа
и исплата на добивки
Член 115
(1) Носителот на лиценцата за приредување на интернет игри на среќа отвора и чува само една сметка на
регистриран учесник во игрите на среќа.
(2) Носителот на лиценцата за приредување на интернет игри на среќа ги запишува на сметката отворена
за регистриран учесник во игрите на среќа, средствата:
1) кои регистрираниот учесник во игрите на среќа
ги уплатил на својата сметка и
2) кои регистрираниот учесник ги добил како учесник во интернет игрите на среќа.
(3) Приредувачот на интернет игрите на среќа не
смее да вклучи учесник во интернет игрите на среќа,
доколку:
1) не е регистриран согласно со правилата за регистрација на учесниците во игрите на среќа;
2) нема доволно средства на сметката на регистриран учесник во игрите на среќа за покривање на висината на влогот; или
3) средствата потребни за покривање на висината
на влогот не се обезбедени на законит начин.
(4) Се забранува уплата на средства во готово од
страна на регистрираниот учесник во игрите на среќа
спрема носителот на лиценцата за приредување на интернет игри на среќа.
(5) Уплатата на средства од страна на регистрираниот учесник во игрите на среќа спрема носителот на
лиценцата за приредување на интернет игри на среќа
може да се врши само на еден од следниве начини:
1) кредитни картички;
2) дебитни картички и
3) електронски трансфер.
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(6) Приредувачот на интернет игрите на среќа не
смее да му одобрува кредит на учесникот во игрите на
среќа или на сметката на учесникот во игрите на среќа
или пак да дејствува како посредник за лице кое обезбедува кредит за да го олесни обезбедувањето на кредитот за учесникот во игрите на среќа или за сметката
на учесникот во игрите на среќа.
Член 116
(1) Носителот на лиценца за приредување на интернет игри на среќа е должен да го провери идентитетот,
возраста и местото на живеење на учесникот во игрите
на среќа, односно да изврши други проверки, доколку:
1) регистрираниот учесник во игрите на среќа на
својата сметка уплати, односно исплати износ од 3.000
евра по средниот курс на Народната банка на Република Македонија или повеќе, уплатени во странска валута или во противвредност на денари и
2) регистрираниот учесник во игрите на среќа со
поединечна уплата или серија на поврзани уплати на
својата сметка, односно со поединечна исплата или серија на поврзани исплати од својата сметка во рок од
пет дена направи трансакција во износ од 3.000 евра
или повеќе, уплатени во странска валута или во противвредност на денари.
(2) Проверките од ставот (1) на овој член поблиску
ги пропишува министерот за финансии.
Член 117
Приредувачот на интернет игрите на среќа е должен, на барање на регистриран учесник во игрите на
среќа на чие име е формирана сметка кај приредувачот
на интернет игрите на среќа, да ги уплати расположливите средства на учесникот во игрите на среќа на неговата трансакциска сметка, односно на кредитна или дебитна картичка, не подоцна од пет работни дена по
примањето на барањето.
Член 118
Приредувачот на интернет игрите на среќа може да
ги користи средствата на регистрираниот учесник во
игрите на среќа уплатени на неговата сметка кај приредувачот само за:
1) уплата на влог направен од страна на регистриран учесник во игрите на среќа во текот на овластена
игра во која учесникот во игрите на среќа учествува
или влогот се бара за учесникот во игрите на среќа да
може да земе учество;
2) исплата на расположливите средства на учесникот во игрите на среќа од неговата сметка кај приредувачот на неговата трансакциска сметка, односно кредитна или дебитна картичка, на барање на учесникот
во игрите на среќа и
3) задржување на средства потребни за покривање
на банкарските трошоци за направените трaнсфери по
барање на регистрираниот учесник во игрите на среќа.
Член 119
Приредувачот на интернет игрите на среќа ги чува
средствата на учесникот во интернет игрите на среќа
одвоено од сопствените средства на посебна сметка за
регистрирани учесници во игрите на среќа, во банка со
седиште на територијата на Република Македонија.
10. Заштита на учесниците во интернет игрите на
среќа
Член 120
(1) Приредувачот на интернет игрите на среќа постојано, на видно место, на влезниот екран на својата
интернет страница ги објавува информациите кои предупредуваат на можностите од зависност од учество во
игри на среќа, како и информации и линкови до други
интернет страници кои им помагаат на зависници од
игри на среќа.
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(2) Приредувачот на интернет игрите на среќа ќе забрани учество на регистриран учесник во игрите на
среќа, доколку:
1) од фреквентноста на учеството на соодветниот
регистриран учесник на игрите на среќа може да се
претпостави дека станува збор за лице кај кое постои
зависност од учество во игри на среќа и
2) доколку согласно со расположливите информации за финансиската состојба на регистрираниот учесник во игрите на среќа, како и од износот на средства
кои учесникот во игрите на среќа ги загубил во поединечна трансакција или повеќе трансакции, приредувачот донесе заклучок дека таквиот начин на трошење
може да предизвика загрозување на егзистенцијата на
регистрираниот учесник во игрите на среќа и неговото
семејство.
Член 121
(1) Регистриран учесник во интернет игрите на среќа може со писмено известување или со електронско
известување до приредувачот на интернет игрите на
среќа:
1) да определи лимит за сметката на која учесникот
во игрите на среќа може да се обложи во утврден временски период;
2) да определи лимит за загубите кои може да ги
направи учесникот во игрите на среќа во утврден временски период;
3) да определи лимит за тоа колку време учесникот
во игрите на среќа може да учествува во интернет
играта на среќа и
4) да побара да биде исклучен од игра за ограничен
или неограничен временски период.
(2) Регистрираниот учесник во игрите на среќа кој
постапил на еден од начините од ставот (1) на овој
член може да ги отстрани ограничувањата со писмено
или електронско известување кое го доставува до приредувачот на интернет игрите на среќа.
(3) Приредувачот на интернет игрите на среќа нема
да дозволи учество на регистрираниот учесник во
игрите на среќа спротивно на ограничувањата поставени од страна на самиот учесник во игрите на среќа, согласно со овој закон.
11. Прекинати и неуспешни игри
Член 122
(1) Приредувачот на интернет игрите на среќа ги
презема сите дејствија кои се неопходно потребни да
спречи настанување на какви било прекини во одвивање на интернет игрите на среќа.
(2) Доколку настапи прекин на играта на среќа,
приредувачот на интернет игрите на среќа е должен да
му овозможи на учесникот во игрите на среќа кој учествувал во играта да ја продолжи и заврши играта којашто е прекината веднаш по отстранување на причините поради кои настанал прекинот.
(3) Доколку приредувачот на интернет игрите на
среќа не може да му овозможи на учесникот во игрите
на среќа да ја продолжи и заврши започнатата игра согласно со ставот (2) на овој член само како резултат на
објективни причини кои биле надвор од контролата на
приредувачот, истиот има обврска да го надомести износот на влогот на сметката на учесникот во игрите на
среќа со кој учествувал во прекинатата игра на среќа.
(4) Доколку Министерството за финансии утврди
дека прекинот настанал како резултат на околности над
кои приредувачот на интернет игрите на среќа имал
контрола, односно прекинот настанал како резултат на
волево дејствие на приредувачот, Министерството за
финансии ќе започне постапка за одземање на лиценцата за приредување на интернет игри на среќа.
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12. Интернет страница на приредувачот на
интернет игрите на среќа
Член 123
(1) Приредувачот на интернет игрите на среќа задолжително поседува интернет страница, чија домашна
страна ги содржи следниве информации:
1) назив на фирмата на приредувачот на интернет
игрите на среќа;
2) адресата на седиштето на приредувачот на интернет игрите на среќа;
3) бројот и датумот на издавањето на лиценцата;
4) хиперлинковите до правилата на игрите и постапката за регистрација на учесниците во игрите на
среќа;
5) линк до интернет страницата на Министерството
за финансии и Управата за јавни приходи и
6) сите информации кои Министерството за финансии може да ги смета за потребни и корисни.
(2) Министерството за финансии може да побара
информациите од ставот (1) на овој член да бидат прикажани во посебен формат.
(3) Интернет страницата на носителот на лиценцата
не смее да има експлицитни сексуални содржини или
содржини кои упатуваат или прикажуваат насилство.
13. Рекламирање
Член 124
Се забранува рекламирање или учество во рекламирање на кој било начин:
1) со кое интернет игрите на среќа се промовираат
како начин за социјално прифаќање, за постигнување на
личен или финансиски успех или пак за решавање на какви било економски, социјални или лични проблеми;
2) со кое се упатуваат препораки од познати личности кои сугерираат дека интернет игрите на среќа дале
придонес за нивниот успех;
3) кое е посебно насочено кон поттикнување на малолетни лица да се вклучат во интернет игри на среќа и
4) со кое се надминуваат границите на пристојност.
VII. НАГРАДНИ ИГРИ
Член 125
(1) Барање за добивање на дозвола за приредување
на наградна игра се поднесува до Министерството за
финансии.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член задолжително се доставува:
1) документ за регистрација на трговското друштво,
односно трговските друштва издаден од Централниот
регистар на Република Македонија;
2) правила на наградната игра;
3) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека на трговското друштво, односно трговските друштва не им е изречена споредна казна забрана за добивање на лиценца за приредување на игри на среќа;
4) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека на трговското друштво, односно трговските друштва не им е изречена споредна казна одземање на лиценца за приредување на
игри на среќа;
5) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека на трговското друштво, односно трговските друштва не им е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење
на дејност за приредување на игри на среќа;
6) уверение за платени јавни давачки, издадено од
надлежен орган и
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7) информација за економско-финансиската состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на
Република Македонија, со која се потврдуваат позитивни финансиски резултати во работењето на субјектот
за периодот на последната деловна година, а ако субјектот не е постар од една година - од денот на неговото
основање до денот на поднесувањето на барањето.
(3) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува
најдоцна во рок од 15 дена пред денот кој од страна на
подносителот на барањето е определен како ден на почеток на приредувањето на наградната игра.
(4) Министерството за финансии одлучува по поднесеното барање во рок од осум дена од денот на поднесувањето на барањето.
Член 126
(1) Правилата на наградната игра особено содржат:
1) назив и седиште на трговското друштво, односно
трговските друштва;
2) назначување на производите и услугите заради
чие рекламирање се приредува наградната игра;
3) име, опис и времетраење на наградната игра;
4) опис и содржина на потврдата врз чија основа се
стекнува право на учество во наградната игра;
5) територија на која се приредува наградната игра,
односно на која се врши уплатата за учество во наградната игра;
6) податоци за наградите во наградната игра;
7) поединечна вредност на секоја награда од фондот на награди и вкупна вредност на фондот на награди, искажани во денари;
8) услови за учество во наградната игра;
9) текот на постапката на приредувањето, односно
спроведувањето на наградната игра;
10) место, време, начин, постапка и контрола на
извлекувањето на наградите, односно на определувањето на добивките и добитниците;
11) начин на објавување на резултатите, односно
добитниците на наградите;
12) начин на исплатата, односно остварување на добивката;
13) рок во кој се врши исплатата, односно остварување на добивката;
14) начин на запознавање на учесниците во наградната играта со правилата на играта;
15) рок во кој незадоволниот учесник во наградната
игра има право да поднесе приговор против приредувачот на наградната игра и
16) забрана за учество во наградната игра на вработените кај приредувачот на наградната игра, како и
членовите на нивните потесни семејства.
(2) Правилата на наградната игра ги пропишува
приредувачот на наградната игра, а се применуваат по
добиената согласност која ја дава Министерството за
финансии.
Член 127
(1) Времетраењето на приредувањето на наградната
игра не може да биде подолго од една година.
(2) Приредувачот на наградната игра е должен јавно да ги објави резултатите, односно добитниците на
наградите во рок од три дена од денот на извлекувањето на наградите, односно од денот на определувањето
на добивките и добитниците во најмалку еден дневен
весник достапен на територијата на која се приредува
наградната игра или на друг начин да ги направи достапни за учесниците во играта.
(3) Приредувачот кој добил дозвола за приредување
на наградната игра е должен пред започнување на наградната игра да ги објави правилата на наградната
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игра во најмалку еден дневен весник достапен на територијата на која се приредува наградната игра или на
друг начин ги направи достапни за потенцијалните
учесници во играта.
(4) Одредбите на овој закон кои се однесуваат на
интернет игрите на среќа не се применуваат на наградните игри.
Член 128
Исплатата на паричните добивки, односно преземањето на стоковните и другите добивки од наградните
игри се врши во рок одреден со правилата на играта кој
не може да биде подолг од 60 дена од денот на објавувањето на резултатите, односно добитниците на наградите.
Член 129
(1) Приредувачот на наградната игра плаќа надоместок за приредување на наградната игра во висина од
18% од вкупната вредност на фондот на наградите.
(2) Доколку како приредувачи на наградната игра
се јавуваат повеќе трговски друштва заедно, надоместокот од ставот (1) на овој член како обврска се дели
на приредувачите во еднаков износ, доколку меѓу приредувачите на наградната игра поинаку не е договорено.
(3) Надоместокот од ставот (1) на овој член приредувачот, односно приредувачите на наградната игра се
должни да го платат пред почетокот на наградната
игра, а во рок од три дена од денот на издавањето на
дозволата.
(4) Доколку подносителот, односно подносителите
постапат спротивно на ставот (3) на овој член, дозволата се одзема.
VIII. ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ НА СРЕЌА
Член 130
(1) Барање за добивање на дозвола за приредување
на интерактивни игри на среќа се доставува до Министерството за финансии.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член задолжително се доставува:
1) документ за регистрација на трговското друштво
издаден од Централниот регистар на Република Македонија;
2) правила на играта на среќа;
3) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна забрана за добивање на лиценца за приредување на игри на среќа;
4) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна одземање на лиценца за приредување на игри на среќа;
5) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна привремена или
трајна забрана за вршење на дејност за приредување на
игри на среќа;
6) уверение за платени јавни давачки, издадено од
надлежен орган и
7) информација за економско-финансиската состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на
Република Македонија, со која се потврдуваат позитивни финансиски резултати во работењето на субјектот
за периодот на последната деловна година, а ако субјектот не е постар од една година - од денот на неговото
основање до денот на поднесувањето на барањето.
(3) Министерството за финансии одлучува по поднесеното барање во рок од осум дена од денот на поднесувањето на барањето.
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Член 131
(1) Дозволата за приредување на интерактивни игри
на среќа се издава за временски период до една година.
(2) Приредувачот на интерактивните игри на среќа
плаќа посебна давачка од 18% од вкупниот фонд на награди.
(3) Посебната давачка од ставот (2) на овој член,
приредувачот е должен да ја плати пред почетокот на
интерактивната игра на среќа, а во рок од три дена од
денот на издавањето на дозволата.
(4) Доколку подносителот постапи спротивно на
ставот (3) на овој член, дозволата се одзема.
Член 132
(1) Правилата за интерактивните игри на среќа особено содржат:
1) назив и седиште на приредувачот на интерактивните игри на среќа;
2) име, опис и времетраење на играта на среќа;
3) услови за учество во играта на среќа;
4) место во кое се приредува играта на среќа, односно подрачјето на кое се врши уплатата на влоговите
за учество во играта на среќа;
5) висина на влогот, односно поединечната цена на
телефонската такса или која било друга форма на влог,
како и крајниот рок за уплата на влогот за учество во
играта на среќа;
6) податоци за добивките;
7) вид и начин на определување на вкупната вредност на добивката;
8) начин и постапка на постигнување на добивка;
9) начин и рок за исплата на паричните добивки,
односно за остварување на добивките од друг вид;
10) рок во кој незадоволниот учесник во играта на
среќа има право да поднесе приговор против приредувачот на играта на среќа;
11) забрана за учество во играта на среќа на вработените кај приредувачот на играта на среќа, како и членовите на нивните потесни семејства и
12) постапка во случај на откажување на играта каде што преку одговарање на прашања или демонстрирање на знаења или вештини се постигнуваат добивки.
(2) Правилата за интерактивни игри на среќа не можат да се менуваат по почетокот на уплатата за одредена емисија, освен во случај од членот 14 став (5) на
овој закон.
(3) Одредбите на овој закон кои се однесуваат на
интернет игрите на среќа не се применуваат на интерактивните игри на среќа.
Член 133
Исплатата на паричните добивки, односно преземањето на стоковните и другите добивки од интерактивните игри на среќа се врши во рок одреден со правилата на играта на среќа кој не може да биде подолг од 60
дена од денот на објавувањето на резултатите, односно
добитниците на наградите.
IX. ЗАБАВНИ ИГРИ
Член 134
(1) Барањето за добивање на дозвола за приредување на забавни игри се доставува до Министерството за
финансии.
(2) Доколку барањето од ставот (1) на овој член го
поднесува трговец поединец, кон барањето задолжително се доставува:
1) документ за регистрација на трговецот поединец
издаден од Централниот регистар на Република Македонија;
2) уверение за платени јавни давачки, издадено од
надлежен орган;

25 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3) информација за економско-финансиската состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на
Република Македонија, со која се потврдуваат позитивни финансиски резултати во работењето на субјектот
за периодот на последната деловна година, а ако субјектот не е постар од една година - од денот на неговото
основање до денот на поднесувањето на барањето;
4) доказ за исполнување на просторните и техничко-технолошките услови за приредување на забавни
игри;
5) податоци за бројот и видот на апаратите за забавни игри на кои ќе се приредуваат забавни игри и
6) упатство за начинот на ставање на апаратот за забавни игри во функција, опис на забавните игри и местото каде што се поставуваат апаратите.
(3) Доколку барањето од ставот (1) на овој член го
поднесува трговско друштво, покрај документите од
ставот (2) точки 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член, кон барањето задолжително се доставува и:
1) документ за регистрација на трговското друштво
издаден од Централниот регистар на Република Македонија;
2) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна забрана за добивање на дозвола за приредување на забавни игри;
3) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна одземање на дозвола за приредување на забавни игри и
4) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна привремена или
трајна забрана за вршење на дејност за приредување на
забавни игри.
Член 135
(1) Дозволата за приредување на забавни игри се
однесува само на една деловна просторија.
(2) Приредувачот на забавни игри има право да ја
промени деловната просторија во која се приредуваат
забавни игри.
(3) Приредувачот на забавни игри поднесува барање за промена на деловната просторија до Министерството за финансии, кон кое приложува:
1) доказ дека новата деловна просторија ги исполнува просторните и техничко-технолошките услови за
приредување на забавни игри и
2) доказ дека претходната деловна просторија е затворена, односно во неа не се приредуваат забавни
игри од страна на приредувачот.
(4) Министерството за финансии со решение одлучува за промената на деловната просторија во рок од
осум дена од денот на поднесувањето на барањето.
Член 136
(1) Дозволата за приредување на забавни игри се
издава за период од десет години.
(2) За издавање на дозволата од ставот (1) на овој
член се плаќа еднократен надоместок во износ од 1.000
евра во денарска противвредност по средниот курс на
Народната банка на Република Македонија на денот на
уплатата, во рок од 15 дена од денот на приемот на дозволата.
(3) За приредување на забавни игри приредувачот
на забавни игри плаќа надоместок во месечен износ од
десет евра по апарат, во денарска противвредност по
средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.
(4) Надоместокот од ставот (3) на овој член се плаќа до 15 во месецот, за претходниот месец.
(5) Доколку подносителот постапи спротивно на
ставовите (2) и (4) на овој член, дозволата се одзема.

Бр. 24 - Стр. 27

Член 137
(1) Просторните и техничко-технолошките услови
кои треба да ги исполнува забавниот клуб ги пропишува министерот за финансии со актот од членот 21 став
(1) на овој закон.
(2) Во забавен клуб се забранува приредување на
игри на среќа на автомати.
X. УСЛОВИ И НАЧИН НА ПУШТАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА АВТОМАТИТЕ ЗА ИГРИ НА СРЕЌА
Член 138
(1) Автоматите за игри на среќа при пуштањето во
употреба мораат да бидат технички исправни.
(2) Утврдувањето на техничката исправност на
автоматите за игри на среќа го врши правно лице овластено од министерот за финансии.
(3) Овластувањето од ставот (2) на овој член се издава за период од три години.
(4) Овластувањето од ставот (2) на овој член може
да му се издаде на правно лице со седиште во Република Македонија, кое ги исполнува следниве услови:
1) да има вработено соодветен број на вработени со
соодветна стручна квалификација потребна за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри
на среќа;
2) да располага со соодветна опрема за утврдување
на техничката исправност на автоматите за игри на
среќа;
3) да не приредува игри на среќа или забавни игри и
4) да не произведува, да не поправа и да не изнајмува автомати за игри на среќа.
(5) Потребниот број на вработени, стручната квалификација и опремата од ставот (4) точки 1 и 2 на овој
член за добивање на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа кои
треба да ги поседува правното лице, поблиску ги пропишува министерот за финансии.
Член 139
(1) За издавање на овластување за утврдување на
техничката исправност на автоматите за игри на среќа,
Министерството за финансии објавува јавен повик, кој
трае 15 дена од денот на неговото објавување.
(2) Јавниот повик за прибирање на понуди за издавање на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“ и во најмалку два дневни весници кои се дистрибуираат на целата територија на Република Македонија, од кои најмалку во еден дневен весник кој се издава на јазикот
кој го зборуваат најмалку 20% од заедниците кои не се
мнозинство во Република Македонија.
(3) Јавниот повик од ставот (1) на овој член особено
содржи:
1) податоци за потребниот број на вработени кај
правното лице и нивната стручна квалификација потребни за утврдување на техничката исправност на
автоматите за игри на среќа;
2) податоци за опремата за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа која
правното лице треба да ја поседува;
3) рок, адреса и начин на доставување на понудите,
време и час на јавното отворање на понудите и
4) документацијата со која се докажува исполнувањето на условите утврдени со членот 138 став (4) на
овој закон и доказите од членот 141 на овој закон.
(4) Документацијата од ставот (3) точка 4 на овој
член, заедно со финансиска понуда за добивање на овластување за утврдување на техничката исправност на
автоматите за игри на среќа се доставува до Министерството за финансии во затворен плик со назнака „Не
отворај“ и со назначување на бројот на јавниот повик.
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(5) Понудите со потребната документација се доставуваат преку препорачана пратка или лично во архивата на Министерството за финансии.
(6) Министерството за финансии го објавува јавниот повик од ставот (1) на овој член и ја спроведува постапката на избор на лицето од членот 138 став (2) на
овој закон и министерот за финансии го издава овластувањето во текот на последните шест месеци пред
истекот на рокот на важењето на претходно издаденото
овластување.
Член 140
(1) Финансиската понуда од членот 139 став (4) на
овој закон се состои од податоци за цената на чинење
на секоја одделна услуга поврзана со утврдувањето на
техничката исправност на автоматите за игри на среќа,
за секој тип на автомат, односно маса за игра на среќа.
(2) Овластувањето за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа ќе го добие
правното лице кое ги исполнува условите од членот
138 став (4) на овој закон, ги доставило документите од
членот 141 на овој закон и доставило финансиска понуда со најниска цена на чинење на секоја одделна услуга
поврзана со утврдувањето на техничката исправност на
автоматите за игри на среќа, за секој тип на автомат,
односно маса за игра на среќа.
Член 141
Кон понудата за добивање на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за
игри на среќа, правното лице - понудувач задолжително треба да достави:
1) документ за регистрација на правното лице издаден од Централниот регистар на Република Македонија;
2) потврда дека правното лице нема блокирано
трансакциска сметка во банка во период од најмалку
шест месеци пред објавувањето на јавниот повик, а ако
лицето не е постаро од шест месеци - од денот на неговото основање;
3) потврда дека против правното лице не е поведена
постапка за ликвидација и не е отворена стечајна постапка;
4) уверение за платени јавни давачки, издадено од
надлежен орган;
5) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна забрана за добивање на овластување за
утврдување на техничката исправност на автоматите за
игри на среќа;
6) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна одземање на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на
среќа и
7) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на дејност.
Член 142
Понудите кои не ја содржат документацијата пропишана со членот 141 на овој закон или не се доставени во согласност со членот 139 ставови (4) и (5) на овој
закон, нема да се разгледуваат.
Член 143
(1) За спроведување на постапката за отворање и
евалуација на понудите за добивање на овластување за
утврдување на техничката исправност на автоматите за
игри на среќа, министерот за финансии формира Комисија.
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(2) Комисијата од ставот (1) на овој член се состои
од тројца членови и нивни заменици, вработени во Министерството за финансии.
(3) За спроведената постапка, отворањето на понудите и извршената евалуација Комисијата изготвува
извештај во рок од осум дена од денот на отворањето
на понудите.
(4) Извештајот од ставот (3) на овој член, заедно со
предлогот за избор на најповолен понудувач за издавање на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа, Комисијата го
доставува до министерот за финансии.
(5) Врз основа на извештајот и предлогот од ставот
(4) на овој член, министерот во рок од осум дена од денот на доставувањето донесува решение за избор на
најповолен понудувач за издавање на овластување за
утврдување на техничката исправност на автоматите за
игри на среќа и го издава овластувањето во рок од
осум дена од денот на донесувањето на решението за
изборот.
(6) Против решението од ставот (5) на овој член, незадоволниот понудувач може да поведе управен спор
пред надлежен суд.
Член 144
(1) Правното лице овластено за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа е
должно да ги исполнува условите од членот 138 став
(4) на овој закон во текот на целиот период на важност
на овластувањето.
(2) Правното лице овластено за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа е
должно да се придржува кон цените на чинење на секоја одделна услуга поврзана со утврдувањето на техничката исправност на автоматите за игри на среќа, за секој тип на автомат, односно маса за игра на среќа, содржани во финансиската понуда доставена од правното
лице во текот на постапката на јавниот повик од членот
139 став (1) на овој закон.
(3) Доколку од страна на Управата за јавни приходи
биде утврдено постапување спротивно на ставовите (1)
и (2) на овој член, за констатираната неправилност веднаш го известува Министерството за финансии, кое
веднаш ќе донесе решение за одземање на овластувањето за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа од правното лице и во рок од
15 дена од денот на донесувањето на решението ќе објави нов јавен повик за издавање на овластување за
утврдување на техничката исправност на автоматите за
игри на среќа.
(4) Правното лице на кое му е доставено решение
од ставот (3) на овој член ќе продолжи да врши утврдување на техничката исправност на автоматите за игри
на среќа, под постојана контрола од страна на Управата за јавни приходи до издавање на ново овластување
од страна на министерот за финансии.
(5) Против решението од ставот (3) на овој член,
правното лице може да поведе управен спор пред надлежен суд.
Член 145
(1) За техничката исправност на автоматите за игри
на среќа овластеното правно лице од членот 138 став
(2) на овој закон издава уверение за техничка исправност на автоматот.
(2) По барање на приредувачот на играта на среќа,
овластеното правно лице е должно да пристапи кон
утврдување на техничката исправност на автоматите за
игри на среќа, во рок од три работни дена од денот на
поднесеното барање од страна на приредувачот на
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играта на среќа, и доколку утврди дека соодветниот
автомат за игри на среќа е технички исправен, да го издаде уверението од ставот (1) на овој член во рок од
три работни дена од денот на утврдувањето на техничката исправност.
(3) Начинот на утврдувањето на техничката исправност на автоматите за игри на среќа и формата и содржината на уверението за техничка исправност на автоматите за игри на среќа ги пропишува министерот за
финансии.
Член 146
(1) Технички исправните автомати за игри на среќа
задолжително се жигосуваат.
(2) Формата и содржината на жигот од ставот (1) на
овој член ги пропишува министерот за финансии.
Член 147
(1) Автоматите за игри на среќа кои се технички исправни и имаат жиг, можат да бидат ставени во употреба ако имаат плочки за означување и регистрација, кои
ги издава овластеното лице од членот 138 став (2) на
овој закон.
(2) Плочки за означување и регистрација имаат и
масите за игри со топчиња, коцки или карти што се во
употреба.
(3) Евиденција на издадените плочки за означување
и регистрација води овластеното лице од членот 138
став (2) на овој закон.
(4) Начинот на водење на евиденцијата од ставот
(3) на овој член, формата и содржината на плочката за
означување и регистрација од ставот (1) на овој член ги
пропишува министерот за финансии.
XI. ОСТВАРУВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА
НА ДОБИВКИТЕ
Член 148
(1) Остварувањето на добивките од игрите на среќа
согласно со овој закон се врши со приложување на важечка исправа за идентификација на добитникот.
(2) Приредувачот на игрите на среќа е должен при
остварувањето на добивката од игрите на среќа на добитникот да му издаде потврда за добивката, која ја
потпишуваат приредувачот на игрите на среќа и добитникот, односно од нив овластени лица.
Член 149
(1) Приредувачот на игрите на среќа согласно со овој
закон е должен да води евиденција за остварените добивки во играта на среќа кои поединечно го надминуваат
износот од 10.000 денари и за нивните добитници.
(2) Формата, содржината и начинот на водењето на
евиденцијата од ставот (1) на овој член ги пропишува
министерот за финансии.
XII. НАДЗОР
Член 150
(1) Надзорот над спроведувањето на одредбите на
овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон го врши Управата за јавни приходи.
(2) Инспекцискиот надзор го вршат овластени
службени лица на Управата за јавни приходи.
Член 151
(1) При вршењето на инспекцискиот надзор, овластеното службено лице на Управата за јавни приходи
особено врши надзор:
1) над приредувањето на игрите на среќа, дали
игрите на среќа се приредуваат во согласност со закон,
во согласност со издадената лиценца, односно дозвола
и во согласност со правилата на игрите на среќа;
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2) на исполнување на просторните и техничко-технолошките услови за приредување на игрите на среќа и
забавните игри;
3) на автоматите за игри на среќа во однос на нивниот број, техничката исправност и жигот и проверка
на плочките за означување и регистрација на автоматите за игри на среќа и масите на кои се приредуваат
игрите на среќа;
4) на водењето на деловните книги и другата документација поврзана со приредувањето на игрите на
среќа и забавните игри;
5) над плаќањето на надоместоците за добивање на
лиценца, односно дозвола надоместоците, посебните
надоместоци и посебните давачки утврдени со овој закон, како и над плаќањето на даноците и другите јавни
давачки утврдени со закон, од страна на приредувачите
на игри на среќа и забавни игри;
6) над депонираниот банкарски депозит, односно
банкарската гаранција;
7) на лозовите, томболските картички и тикетите;
8) над приредувањето на игрите на среќа и забавните игри во случај на одземање, прекин и откажување на
лиценцата, односно дозволата;
9) на достапноста на правилата за приредување на
игрите на среќа на учесниците во игрите на среќа;
10) на продажните места на лозовите, томболските
картички, тикетите и терминалите;
11) на посетата на лицата во просториите каде што
се приредуваат посебни игри на среќа;
12) на учеството во игрите на среќа на лицата на
кои со овој закон тоа им е забрането;
13) над приредувањето на забавни игри;
14) на работното време на просториите во кои се
приредуваат игри на среќа и забавни игри;
15) на објавувањето, исплатата и подигањето на добивките на добитниците во игрите на среќа;
16) на неповредливоста на тајноста на податоците
согласно со закон;
17) над исполнувањето на условите од членот 138
став (4) на овој закон и обврската на овластеното лице
за придржување кон цените на чинење на секоја одделна услуга поврзана со утврдувањето на техничката исправност на автоматите за игри на среќа и
18) врши други работи заради надзор над приредувањето на игрите на среќа и забавните игри согласно со
овој закон.
(2) При вршењето на инспекцискиот надзор овластените службени лица изготвуваат записник.
(3) Врз основа на записникот од ставот (2) на овој
член овластеното службено лице со решение ќе му нареди на приредувачот на играта на среќа да ги отстрани утврдените неправилности во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.
(4) Против решението од ставот (3) на овој член може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на
приемот на решението до Комисија при Министерството за финансии составена од тројца членови кои ги
именува министерот за финансии, од кои најмалку
еден член е од редот на раководните државни службеници вработени во Министерството за финансии.
(5) Ако во постапката на надзор од страна на овластеното службено лице на Управата за јавни приходи
се утврдат повреди на одредбите на овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон кои
претставуваат основ за одземање на лиценцата односно
дозволата, Управата за јавни приходи за тоа веднаш го
известува Министерството за финансии кое ќе поведе
постапка за одземање на лиценцата, односно дозволата.
(6) Ако во постапката на надзор од страна на овластеното службено лице на Управата за јавни приходи
се утврди дека игрите на среќа или забавните игри се
вршат без издадена лиценца, односно дозвола или
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спротивно на издадената лиценца, односно дозвола,
спротивно на правилата на играта на среќа или се утврди дека дошло до измена на условите пропишани со
овој закон за приредување на игрите на среќа, односно
забавните игри, овластеното службено лице времено го
забранува приредувањето на игрите на среќа, односно
забавните игри и врши запечатување на деловната просторија во која се приредуваат игрите на среќа, односно забавните игри.
Член 152
(1) Управата за јавни приходи може во секое време
и без претходна најава да изврши надзор над работата
на носителите на лиценца, односно дозвола за приредување на игри на среќа или забавни игри, со цел за утврдување на законитото и правилното работење од страна на носителите на лиценцата, односно дозволата.
(2) Приредувачите на игри на среќа и забавни игри
се должни секојдневно да овозможуваат непосредно
или посредно вршење на надзор од страна на надлежните органи.
Член 153
Доколку овластените службени лица при вршењето
на надзорот утврдат постоење на основано сомневање
дека е сторено кривично дело, се должни да поднесат
пријава до надлежниот орган.
Член 154
(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор, овластеното службено лице утврди дека по прв пат
е сторен прекршок од членовите 157 став (1) точка 14 и
158 на овој закон, овластеното службено лице е должно
да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на сторената неправилност 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 вршењето на инспекцискиот надзор.
(2) Формата и содржината на поканата за едукација,
како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува министерот за финансии.
(3) Едукацијата ја организира и спроведува Управата за јавни приходи, во рок не подолг од осум дена од
денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.
(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или за
повеќе субјекти.
(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот 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 спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на
утврдената неправилност.
(7) Доколку овластеното службено лице при спроведување на контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на
овој член, донесува заклучок со кој се запира постапката на инспекциски надзор.
(8) Доколку овластеното службено лице при спроведување на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на
овој член, за констатираниот прекршок на сторителот
на прекршокот му предлага постапка за порамнување.
(9) Управата за јавни приходи, води евиденција за
спроведената едукација на начин пропишан од министерот за финансии.
Член 155
Управата за јавни приходи за бројот на извршените
контроли од страна на овластените службени лица е
должна на својата интернет страница да објавува квартални извештаи.
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XIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Кривично дело приредување на игри на среќа
без лиценца, односно дозвола од надлежен орган
Член 156
(1) Правното лице што организира и приредува
игри на среќа во посебно уредени простории за таа намена, без лиценца, односно дозвола од надлежен орган,
ќе се казни со парична казна во износ од 20 милиони
денари.
(2) За делото од ставот (1) на овој член ќе се казни и
одговорното лице во правното лице со казна затвор од
најмалку три години.
(3) Средствата за организирање и приредување на
игрите на среќа од овој член, како и затечените пари на
сторителите ќе се одземат.
XIV. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 157
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице за прекршок, ако:
1) ја пренесе лиценцата, односно дозволата на друго трговско друштво, односно друг трговец поединец
(член 7 став (4));
2) ја прекине или откаже играта на среќа за која добил лиценца, спротивно на членот 8 ставови (5) и (8) од
овој закон;
3) не го запази рокот во кој мора и понатаму да ги
спроведува започнатите игри на среќа за кои добил лиценца (член 8 став (7));
4) приредува забавни игри, наградни игри или интерактивни игри на среќа без дозвола од надлежен орган
(член 9 став (1));
5) не го запази рокот во кој мора и понатаму да ги
спроведува започнатите игри на среќа за кои добил
дозвола (член 9 став (7));
6) ги прекине или откаже игрите од членот 9 став
(1) на овој закон, спротивно на членот 9 ставови (5) и
(8) од овој закон;
7) започнатата игра на среќа, односно започнатото
коло не го заврши до крајот според истите правила, односно правилник (член 14 став (4));
8) продава, рекламира или на секој друг начин
претставува странски лозови, томболски картички,
ливчиња, тикети, електронски картички и слично на територијата на Република Македонија (член 19 точка 2);
9) приредува игра на среќа која не е регулирана со
овој закон, а која дава можност за стекнување на добивка (член 19 точка 4);
10) приредува игри на среќа или забавни игри во
простории кои не ги исполнуваат просторните и техничко-технолошките услови пропишани од министерот
за финансии (член 21 став (1));
11) во рок од 30 дена по завршувањето на играта на
среќа непродадените лозови и томболски картички не
ги предаде во Управата за јавни приходи (член 22 став
(3));
12) приредува посебни игри на среќа, а не води
книга на благајна или не води книга на благајна на пропишаниот начин или книгата на благајна не ја чува најмалку десет години (член 23);
13) во рокот пропишан со овој закон не достави ревизорски извештај до Министерството за финансии за
извршената ревизија од страна на овластен ревизор
(член 24);
14) постапи спротивно на членот 32 од овој закон
или не ги истакне на видно место правилата на игрите
на среќа, односно правилникот на казиното (членови
45 став (2), 55 став (2), 62 став (2), 77 став (2), 91 став
(2) и 127 став (3));
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15) исплатата на паричните добивки, односно преземањето на стоковните и другите добивки не го изврши во рок од 60 дена од денот на објавувањето на извештајот за резултатите од играта (членови 38 став (1),
47, 68, 80, 95 и 128);
16) приредувачот ја промени деловната просторија
во која се приредува играта на среќа без решение од
Министерството за финансии (членови 42 став (2), 60
ставови (3) и (4), 88 ставови (2) и (3) и 135 ставови (3)
и (4)) или го зголеми бројот на деловните простории во
кои се приредуваат игри на среќа во автомат клуб без
решение од Министерството за финансии (член 88 ставови (5) и (6)) или приредува обложување преку уплатно-исплатно место без решение од Министерството за
финансии;
17) при намалување на депозитот под износот пропишан со овој закон или при активирање на банкарската
гаранција не го надополни износот до полниот износ
пропишан со овој закон во рок од 48 часа (членови 44
став (2), 51 став (2), 61 став (2), 76 став (4) и 90 став (2));
18) постапи спротивно на членот 59 од овој закон;
19) приредувачот на игри на среќа во казино и автомат клуб еднаш месечно до Министерството за финансии не поднесува извештај за остварените приходи по
видот на игрите или не достави доказ за уплата на посебната давачка (членови 66 став (3) и 94 став (3));
20) постапи спротивно на членот 70 став (4) на овој
закон;
21) приредува обложување на територијата на Република Македонија кое се однесува на резултатите од
избори на претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија, градоначалници и советници во советите на општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје (член 81
точка (2));
22) постапи спротивно на членот 127 став (2) од
овој закон;
23) приредува игри на среќа на автомати во забавен
клуб (член 137 став (2)) и
24) стави во употреба технички неисправни автомати за игри на среќа (член 138 став (1)).
(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во
правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој
член.
(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на
правното лице, покрај глобата од ставот (1) на овој
член, ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност во траење од
шест месеци до две години, а на одговорното лице во
правното лице покрај глобата од ставот (2) на овој
член, ќе му се изрече и забрана за вршење на професија
дејност или должност во траење од една до три години.
Член 158
(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок, ако:
1) учествува во странски игри на среќа, во кои влоговите се уплаќаат на територијата на Република Македонија (член 19 точка 1);
2) учествува во игри на среќа или забавни игри кои
се приредуваат без издадена лиценца, односно дозвола
(член 19 точка 5);
3) во казиното внесува технички помагала соодветни за стекнување на предност во играта на среќа (член
71 став (2)) и
4) вработен во казино учествува како играч во игрите
на среќа во казиното во кое работи (член 72 став (2)).
(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во
правното лице приредувач на игра на среќа за прекршок, ако:
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1) овозможува учество во игри на среќа на лице
помладо од 18 години (член 20 став (2)) и
2) овозможува влез во казина, во простории каде се
приредува томбола од затворен тип, во обложувалници
и автомат клубови на лице помладо од 18 години (член
20 став (4)).
XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 159
Од денот на започнувањето на примената на овој закон до денот на започнувањето на примената на членовите 66 став (6), 75, 79, 89 и 94 од овој закон приредувачите на игрите на среќа во казино, во обложувалница и
во автомат клуб имаат можност да обезбедат компјутерски систем во кој се поврзани сите компјутери, односно
автомати на приредувачите на игрите на среќа, преку кој
се врши евидентирање на уплатата и исплатата и негово
поврзување со соодветен компјутерски систем на Управата за јавни приходи или да ги плаќаат надоместоците,
односно давачките утврдени во членовите 160 став (2),
161 став (2) и 162 став (2) на овој закон.
Член 160
(1) Приредувачите на игрите на среќа во казино кои
во периодот од денот на започнувањето на примената
на овој закон до денот на започнувањето на примената
на членот 66 став (6) на овој закон одлучиле да обезбедат компјутерски систем во кој се поврзани сите автомати на приредувачите на игрите на среќа, преку кој се
врши евидентирање на уплатата и исплатата и негово
поврзување со соодветен компјутерски систем на
Управата за јавни приходи, се должни да ја плаќаат посебната давачка утврдена со членот 94 на овој закон.
(2) Приредувачите на игрите на среќа во казино кои
во периодот од денот на започнувањето на примената
на овој закон до денот на започнувањето на примената
на член 66 став (6) на овој закон не обезбедиле компјутерски систем од ставот (1) на овој член и негово поврзување со соодветен компјутерски систем на Управата
за јавни приходи, не ја плаќаат посебната давачка утврдена со членот 94 на овој закон, а ги плаќаат следниве
надоместоци:
1) за автомати за игри на среќа на кои може да
учествува еден учесник во игрите на среќа приредувачот плаќа месечен надоместок во износ од 420 евра во
денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата, по автомат и
2) за автомати за игри на среќа на кои истовремено
можат да учествуваат повеќе учесници во игрите на
среќа приредувачот плаќа месечен надоместок во износ
од 735 евра во денарска противвредност по средниот
курс на Народната банка на Република Македонија на
денот на уплатата, по автомат.
(3) Надоместоците од ставот (2) на овој член се плаќаат до 15 во месецот, за претходниот месец.
(4) Приредувачот од ставот (2) на овој член еднаш
месечно до Министерството за финансии поднесува извештај за остварените приходи по видот на игрите на
среќа.
Член 161
(1) Приредувачите на игрите на среќа во обложувалница кои во периодот од денот на започнувањето на
примената на овој закон до денот на започнувањето на
примената од членот 75 на овој закон одлучиле да
обезбедат компјутерски систем во кој се поврзани сите
компјутери на приредувачите на игрите на среќа преку
кој се врши евидентирање на уплатата и исплатата и
негово поврзување со соодветен компјутерски систем
на Управата за јавни приходи, се должни да ја плаќаат
посебната давачка утврдена со членот 79 на овој закон.
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(2) Приредувачите на игрите на среќа во обложувалница кои во периодот од денот на започнувањето на
примената на овој закон до денот на започнувањето на
примената на членот 75 на овој закон не обезбедиле
компјутерски систем од ставот (1) на овој член и негово поврзување со соодветен компјутерски систем на
Управата за јавни приходи, не ја плаќаат посебната давачка утврдена со членот 79 на овој закон, а плаќаат
посебна давачка од 100.000 денари месечно, за секое
уплатно-исплатно место.
(3) Посебната давачка од ставот (2) на овој член се
плаќа до 15 во месецот, за претходниот месец.
(4) Доказот за уплатата на посебната давачка од
ставот (2) на овој член приредувачот од ставот (2) на
овој член е должен да го достави до Министерството за
финансии најдоцна до 15 во месецот, за претходниот
месец.
Член 162
(1) Приредувачите на игрите на среќа во автомат
клуб кои во периодот од денот на започнувањето на
примената на овој закон до денот на започнувањето на
примената на членот 89 на овој закон одлучиле да обезбедат компјутерски систем во кој се поврзани сите
автомати на приредувачите на игрите на среќа, преку
кој се врши евидентирање на уплатата и исплатата и
негово поврзување со соодветен компјутерски систем
на Управата за јавни приходи, се должни да ја плаќаат
посебната давачка утврдена со членот 94 на овој закон.
(2) За приредувачите на игрите на среќа во автомат
клуб кои во периодот од денот на започнувањето на
примената на овој закон до денот на започнувањето на
примената на членот 89 на овој закон не обезбедиле
компјутерски систем од ставот (1) на овој член и негово поврзување со соодветен компјутерски систем на
Управата за јавни приходи, лиценцата за приредување
на игри на среќа во автомат клуб се издава за приредување на игри на среќа во една деловна просторија, приредувачите не ја плаќаат посебната давачка утврдена
со членот 94 на овој закон, а ги плаќаат следниве надоместоци:
1) за автомати за игри на среќа на кои може да
учествува еден учесник во игрите на среќа приредувачот плаќа месечен надоместок во износ од 420 евра во
денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата, по автомат и
2) за автомати за игри на среќа на кои истовремено
можат да учествуваат повеќе учесници во игрите на
среќа приредувачот плаќа месечен надоместок во износ
од 735 евра во денарска противвредност по средниот
курс на Народната банка на Република Македонија на
денот на уплатата, по автомат.
(3) Надоместоците од ставот (2) на овој член се плаќаат до 15 во месецот, за претходниот месец.
(4) Приредувачот од ставот (2) на овој член еднаш
месечно до Министерството за финансии поднесува извештај за остварените приходи по видот на игрите на
среќа.
Член 163
(1) Приредувачите на игрите на среќа во казино од
денот на влегувањето во сила на овој закон до денот на
започнувањето на примената на овој закон се должни
да ги плаќаат и надоместоците утврдени со членот 160
став (2) на овој закон.
(2) Приредувачите на игрите на среќа во обложувалница од денот на влегувањето во сила на овој закон
до денот на започнувањето на примената на овој закон
се должни да ја плаќаат посебната давачка утврдена со
членот 161 став (2) на овој закон.
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(3) Приредувачите на игрите на среќа во автомат
клуб од денот на влегувањето во сила на овој закон до
денот на започнувањето на примената на овој закон се
должни да ги плаќаат надоместоците утврдени со членот 162 став (2) на овој закон.
Член 164
(1) Постапките започнати до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе продолжат согласно
со прописите кои важеле до денот на започнувањето на
примената на овој закон.
(2) Приредувачите на игри на среќа и забавни игри
кои на денот на започнувањето со примената на овој
закон имаат добиено лиценци или одобренија согласно
со прописите кои важеле до денот на започнувањето на
примената на овој закон, се должни своето работење да
го усогласат со одредбите на овој закон во рок од шест
месеци од денот на започнувањето на примената на
овој закон.
(3) Лиценците и одобренијата издадени согласно со
Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија” број 10/97,
54/97, 13/2001, 2/2002 и 54/2007) продолжуваат да важат за периодот за кој се издадени.
(4) Изменувањата на лиценците и одобренијата издадени согласно со Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија” број 10/97, 54/97, 13/2001, 2/2002 и 54/2007) ќе се
вршат согласно со одредбите на овој закон.
(5) Министерот за финансии ќе го објави јавниот
повик од членот 139 став (1) на овој закон во рок од 30
дена од денот на започнувањето на примената на овој
закон.
Член 165
(1) Министерот за финансии во рок од шест месеци
од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги донесе подзаконските акти предвидени со овој закон.
(2) До донесувањето на подзаконските акти од ставот (1) на овој член ќе се применуваат подзаконските
акти донесени врз основа на Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија” број 10/97, 54/97, 13/2001, 2/2002 и 54/2007).
Член 166
Одредбите на членовите 66 став (6), 75, 79, 89 и 94
на овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2012 година.
Член 167
Со денот на започнувањето на примената на овој
закон престанува да важи Законот за игрите на среќа и
за забавните игри („Службен весник на Република Македонија” број 10/97, 54/97, 13/2001, 2/2002 и 54/2007),
освен одредбите на членот 78-а во делот со кој се уредени надоместоците во месечен износ за рулет маса, за
други маси и за автомати на игри на среќа кои ги плаќаат приредувачите на игри на среќа во казино и автомат клуб и одредбите на членот 79-a во делот со кој е
уредена посебната давачка која ја плаќаат приредувачите на играта на среќа обложување на спортски натпревари, кои престануваат да важат со денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 168
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува по истекот на
шест месеци од денот на неговото влегување во сила,
освен одредбите на членовите 66 ставови (1), (2), (3),
(4) и (5), 160 став (2), 161 став (2), 162 став (2) и 163 од
овој закон кои ќе започнат да се применуваат од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
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L I GJ
PËR LOJERA TË FATIT DHE LOJERA
ARGETUESE
I. DISPOZITA TË PERGJITHSHME
Neni 1
Me kete ligj rregullohen llojet, kushtet dhe menyra e
organizimit të lojerave të fatit dhe lojerave argetuese.
Neni 2
Nocionet e perdorura në kete ligj e kane kete domethenie:
1. Lojera të fatit jane lojerat në të cilat pjesemarresit
kane mundesi të barabarta për fitim të fitimit me pagese
të drejtperdrejte ose të terthorte të një shume të caktuar
(depozite), ndersa rezultati nga lojera vecanerisht apo kryesisht varet nga rastesia ose ndonje ngjarje e pasigurt në
loje;
2. Lojera argetuese jane lojera në kompjutere, simulatore, video-automate, flipere, dhe aparate tjera të ngjashme
që vihen në levizje nepermjet parave, zhetoneve ose në
menyre tjeter, si dhe pikado, biliard dhe lojera tjera të
ngjashme në të cilat merret pjese me pagese, e në të cilat
pjesemarresi nuk mund të realizoje fitim në para, sende ose
të drejta, por fiton të drejten për një ose më teper lojera falas të llojit të njejte, si dhe lojerat tjera me karakter argetues në të cilat nenkuptohet se pjesemarresi në lojerat argetuese i cili humb i barte shpenzimet për lojen ose ku pagesat
(depozitat) dhe fitimi jane të pakonsiderueshme;
3. Organizues i lojes së fatit eshte shoqeria tregtare
me seli në Republiken e Maqedonise, së ciles i eshte leshuar licence për organizimin e lojerave të fatit dhe shoqeria
tregtare në të cilen bashkepronar ose aksionar eshte Republika e Maqedonise dhe e themeluar për organizimin e lojerave të fatit;
4. Organizues i lojes argetuese eshte shoqeria tregtare
dhe personi fizik-tregtar individual, të cileve u eshte leshuar leje për organizimin e lojerave të fatit;
5. Pjesemarres në lojerat e fatit dhe në lojerat argetuese eshte personi i cili i ka permbushur kushtet e percaktuara me rregullat e lojes së fatit dhe lojes argetuese, të
percaktuara nga ana e organizuesit të lojes së fatit, perkatesisht organizuesit të lojes argetuese;
6. Lojera të fatit të lotarise jane lojerat që organizohen me terheqje publike dhe tek të cilat më perpara eshte
caktuar fondi i fitimeve;
7. Lotari eshte loje e fatit tek e cila pjesemarresi posedon bilete lotarie, të cilen e leshon organizuesi i lojes së fatit, në të cilen në pajtim me rregullat e lojes, paraprakisht
jane të shenuar numra të caktuar. Bileta e lotarise konsiderohet si fituese kur në terheqjen publike mekanike, në diten e caktuar më perpara, do të terhiqen pjese të caktuara të
numrit ose numra të tere të shenuara në bileten e lotarise.
8. Lotari ekspres eshte loje e fatit në të cilen pjesemarresi ka bilete lotarie, që e leshon organizuesi i lojes së fatit,
në të cilen në pajtim me rregullat e lojes së fatit, më perpara jane të shenuara llojet dhe shuma e fitimit, simbol i caktuar ose numer, e që sigurohen me vendosjen e biletes së
lotarise në mbeshtjelles të vulosur. Bileta e lotarise eshte
fituese kur në të eshte shenuar fitimi, simboli ose numri që
sipas rregullave të lojes paraqesin fitim;
9. Lotari instant eshte loje e fatit në të cilen pjesemarresi posedon bilete lotarie, të cilen e leshon organizuesi i
lojes së fatit, në të cilen në pajtim me rregullat e lojes së fatit, më perpara eshte shenuar lloji dhe shuma e fitimit ose
simbol i caktuar ose numer, që jane të fshehura me mbrojtje adekuate, të cilen pjesemarresi e menjanon me gervishtje
të mbrojtjes. Bileta e lotarise eshte fituese kur në të eshte
shenuar fitimi ose simboli i caktuar ose numer, që në pajtim me rregullat e lojes paraqesin fitim;

Бр. 24 - Стр. 33

10. TV Tombola (TV Bingo) eshte loje e fatit në të cilen pjesemarresi posedon vertetim për pagese, të cilin e leshon organizuesi i lojes dhe në të cilin në pajtim me rregullat e lojes së fatit, më perpara jane shenuar numrat, ndersa
fitues eshte pjesemarres i cili posedon vertetim për pagese
që paraqet kombinimin e numrave (kombinimin e fitimit),
që sipas rregullave të lojes eshte i shenuar si fitues, me
ç’rast numrat e ketij kombinimi fitohen nepermjet terheqjes
publike mekanike ose elektronike edhe atë në diten dhe në
kohen e caktuar më perpara, në pajtim me rregullat e lojes,
e me ndermjetesimin e mediumit televiziv;
11. Tombole e tipit të mbyllur eshte loje e fatit në të
cilen pjesemarresi ka kartele tombole, të cilen e leshon organizuesi i lojes së fatit dhe në të cilen në pajtim me rregullat e lojes së fatit, më perpara jane shenuar numrat,
ndersa fitues eshte pjesemarres i cili posedon kartele tombole që paraqet kombinimin e numrave (kombinimin e fitimit), që sipas rregullave të lojes eshte i shenuar si fitues,
me ç’rast numrat e ketij kombinimi fitohen nepermjet terheqjes mekanike e cila nuk transmetohet me ndermjetesimin e mjeteve të informimit publik.
12. Loto dhe keno jane lojera të fatit në të cilat pjesemarresi në pajtim me rregullat e lojes duhet të qelloje grup
të caktuar numrash sipas zgjedhjes personale. Për kombinimet e luajtura të numrave, pjesemarresi i lojes merr vertetim për pagese. Fitimi arrihet kur numrat e luajtur në vertetimin për pagese u pergjigjen numrave të terhequr me terheqje publike mekanike ose elektronike dhe kur nga ana e
pjesemarresit do të permbushen kushte tjera të percaktuara
në rregullat e lojes;
13. Prognoze sportive (toto) eshte loje e fatit në të cilen
pjesemarresi e qellon rezultatin e garave sportive për çdo cift
vecanerisht, në pajtim me rregullat e lojes. Për prognozen e
luajtur, pjesemarresi i lojes merr vertetim për pagese. Fitimi
arrihet vetem kur pjesemarresi i ka qelluar të gjitha ose me
rregullat e lojes numrin e percaktuar të rezultateve të garave,
e me kusht që rezultatet e arritura të jene identike me rezultatet e prognozuar në vertetimin për pagese.
14. Fonto eshte loje e fatit në të cilen pjesemarresi me
thirrje të tij, me permbushje edhe të kushteve tjera, nese jane parapare me rregullat e lojes, ndan numer të caktuar ose
shenje tjeter unike ose pjesemarresi vete e zgjedhe. Pjesemarresi e realizon fitimin nese numri i ndare ose shenja tjeter unike eshte terhequr me terheqje publike në pajtim me
rregullat e lojes;
15. Lojera elektronike të fatit jane lojerat e fatit tek të
cilat terheqja behet nepermjet gjeneratorit të rastesise elektronik ose mekanik dhe rezultati transmetohet në menyre
elektronike, me ç’rast fondi i fitimeve nuk duhet detyrimisht të caktohet më perpara;
16. Video-lotari eshte loje elektronike e fatit e cila luhet në terminale elektronike të video-lotarise (terminaleEVL), që jane të lidhura në rrjet të kontrolluar elektronik,
me ç’rast rezultati i lojes (vendimi për fitim apo humbje)
gjenerohet nepermjet gjeneratorit të rastesise elektronik ose
mekanik (gjeneratorit të numrave të rastesishem), ekskluzivisht në një server qendror (nga ana e centralit të organizuesit të lojes së fatit);
17. Bingo elektronike dhe keno elektronike jane lojera të fatit tek të cilat pjesemarresi në lojen e fatit i merr vertetimet për pagese në forme elektronike në terminal ose automat dhe terheqja behet nga ana e centralit nepermjet gjeneratorit të rastesise elektronik ose mekanik. Rezultati në
pajtim me rregullat e lojes në menyre elektronike transmetohet dhe paraqitet në terminalet;
18. Lojera shperblyese jane lojerat e fatit të cilat për
shkak të reklamimit të prodhimeve dhe sherbimeve i organizon një shoqeri tregtare ose më shume shoqeri tregtare
bashkerisht, në menyren e percaktuar nga ana e organizuesit të lojes së fatit (në menyre të zakonshme, në menyre
elektronike, nepermjet celularit, internetit e të ngjashme),
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me shpallje publike të kushteve për pjesemarrjen në loje, të
percaktuara me rregullat e lojes, me ç’rast organizuesi i lojes së fatit detyrohet që fituesve të terhequr t’ua ndaje
shperblimet në sende, para ose të drejta;
19. Lojera interaktive të fatit jane lojerat e fatit të cilat organizohen nepermjet mjeteve për komunikime elektronike, perkatesisht telekomunikimeve dhe që realizohen
nepermjet pergjigjes së pyetjeve ose demonstrimit të njohurive ose shkathtesive, me kusht që pjesemarrja në loje të
jete e kushtezuar me pagese (depozite) nga ana e pjesemarresit në loje, edhe atë nga taksat telefonike ose cfaredo forme tjeter e pageses (depozites) nga ana e pjesemarresit në
loje;
20. Lojera të vecanta të fatit jane lojerat e fatit në të
cilat pjesemarresit luajne njeri kunder tjetrit ose kunder organizuesit të lojes së fatit dhe kane mundesi që të realizojne fitim varesisht nga lartesia e depozites së vet dhe rregullat e lojes së fatit;
21. Lojera të fatit në kazino jane lojerat e fatit në të
cilat pjesemarresit në lojerat e fatit luajne kunder kazinos
ose njeri kunder tjetrit në pajtim me rregullat nderkombetare të tavolines për loje me toptha, zare dhe karta;
22. Lojera të fatit në bastore jane lojerat e fatit në të
cilat pjesemarresi në pajtim me rregullat e lojes garon për
rezultatet e ngjarjeve të ndryshme sportive dhe të ngjarjeve
tjera:
- bast për rezultatet e garave sportive të vecanta ose në
grup, garave të vrapimit dhe ngjashem,
- bast për gara në vallezim, kendim, gara muzikore dhe
ngjashem dhe
- gara tjera;
23. Lojera të fatit në klube me automate jane lojerat
që organizohen në automate, rulete dhe aparate tjera me rol
të shumefishte dhe fitim ("multiplejer") dhe në sistemin e
automateve që nenkupton lidhje të një numri më të madh të
automateve për shkak të formimit të Xhek Potit unik me
mundesi të njejta dhe të njekohshme të të gjithe pjesemarresve në loje;
24. Automate për lojera të fatit me rol të dhe fitim
shumefishte ("multiplejer") jane aparate mekanike, elektronike apo aparate të ngjashme në të cilat pjesemarresit
në lojerat e fatit me pagese të një shume të caktuar (zheton, monedha ose pagese të drejtperdrejte në arke, perkatesisht automat), kane mundesi për fitim dhe
25. Lojera të fatit nepermjet internetit jane lojerat e
fatit në të cilat pjesemarresi në lojerat e fatit mund të merr
pjese nepermjet rrjetit global të internetit (GIN-it).
Neni 3
(1) Për gjithcka që nuk parashihet me kete ligj zbatohet
Ligji për procedure të pergjithshme administrative.
(2) Aktet juridike me të cilat vendoset në procedurat e
percaktuara me kete ligj jane perfundimtare në proceduren
administrative dhe kunder tyre mund të ngritet kontest administrativ para gjykates kompetente, në pajtim me Ligjin
për konteste administrative.
(3) Procedura e kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese
zbatohet në pajtim me Ligjin për mbikeqyrje inspektuese,
nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe.
Neni 4
(1) Lojerat e fatit mund të jene lojera të pergjithshme të
fatit, lojera të vecanta të fatit dhe lojera të fatit nepermjet
internet.
(2) Lojera të pergjithshme të fatit jane:
1) lojerat e fatit të lotarise;
2) lojerat elektronike të fatit;
3) lojerat shperblyese dhe
4) lojerat interaktive të fatit.
(3) Lojera të vecanta të fatit jane:
1) lojerat e fatit në kazino;
2) lojerat e fatit në bastore dhe
3) lojerat e fatit në klube me automate.
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(4) Lojera të fatit nepermjet internetit jane lojerat e vecanta dhe të pergjithshme të fatit nga paragrafet (2) dhe (3)
të ketij neni, si dhe llojet tjera të lojerave të fatit në të cilat
pjesemarresi mund të marre pjese nepermjet rrjetit global
të internetit.
Neni 5
(1) Lojera të fatit të lotarise jane:
1) lotaria;
2) lotaria ekspres;
3) lotaria instant;
4) TV Tombola (TV Bingo),
5) loto;
6) keno;
7) prognoza sportive (toto);
8) fonto dhe
9) tombola e tipit të mbyllur.
(2) Lojera elektronike të fatit jane:
1) video-lotaria;
2) bingo elektronike dhe
3) keno elektronike.
Neni 6
Si loje e fatit nuk konsiderohet kuizi i cili realizohet nepermjet pergjigjes së pyetjeve ose demonstrimit të njohurive ose shkathtesive, me kusht që pjesemarrja në kuiz të
mos jete e kushtezuar me pagese (depozite) nga ana e pjesemarresit në kuiz, edhe atë nga taksat telefonike në lartesi
më të madhe se cmimi i rregullt i impulseve telefonike ose
cfaredo forme tjeter të pageses (depozites) në llogari të pjesemarresit të kuizit.
II. ORGANIZIMI I LOJERAVE TË FATIT DHE LOJERAVE ARGETUESE
Neni 7
(1) Organizimi i lojerave të fatit dhe lojerave argetuese
të percaktuara me kete ligj eshte e drejte e Republikes së
Maqedonise, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe.
(2) Lojerat e fatit të lotarise dhe lojerat elektronike të
fatit, pervec tomboles së tipit të mbyllur, Republika e Maqedonise në menyre të pavarur i organizon me themelimin
e shoqerise tregtare për organizimin e lojerave të fatit, në të
cilen Republika e Maqedonise eshte bashkepronar ose aksionar me së paku 51% të kryegjese themelore.
(3) Të drejten për organizimin e lojerave tjera të fatit
dhe lojerave argetuese të percaktuara me kete ligj, duke e
perfshire edhe tombolen e tipit të mbyllur, Republika e
Maqedonise e bart me leshimin e licences, perkatesisht leje
shoqerive tregtare, perkatesisht tregtarit individual, që i
plotesojne kushtet e percaktuara me kete ligj.
(4) Licenca, perkatesisht leja nga paragrafi (3) i ketij
neni nuk guxon t'i bartet shoqerise tjeter tregtare, perkatesisht tregtarit individual.
Neni 8
(1) Licenca i permban të drejtat dhe obligimet e organizuesit të lojerave të fatit.
(2) Licenca leshohet për periudhe kohore që për çdo loje të caktuar të fatit eshte percaktuar me kete ligj.
(3) Organizuesi i lojerave të fatit detyrohet që lojerat e
fatit për të cilat ka marre licence t'i realizoje pa nderprerje
gjate periudhes kohore për të cilen i eshte leshuar licenca.
(4) Me perjashtim nga paragrafi (3) i ketij neni, organizuesi i lojerave të fatit mund ta nderprese realizimin e lojes
së fatit në rast të fuqise madhore ose defektit teknik (nderprerjes së rrymes etj.), edhe atë në periudhe të nevojshme
për menjanimin e pasojave nga fuqia madhore, perkatesisht
defekti teknik.
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(5) Për nderprerjen nga paragrafi (4) i ketij neni, vendos Ministria e Financave, pas kerkeses së dorezuar dhe të
arsyetuar nga ana e organizuesit të lojerave të fatit. Organizuesi i lojerave të fatit detyrohet që ta njoftoje Ministrine e
Financave pa prolongim për pushimin e shkaqeve të nderprerjes.
(6) Në rast të nderprerjes së realizimit të lojes së fatit
më gjate se periudha nga paragrafi (4) i ketij neni, Qeveria
e Republikes së Maqedonise e heq licencen.
(7) Në rast të heqjes së licences, caktohet afat në të cilin organizuesi i lojerave të fatit detyrohet që edhe më tutje
t'i realizoje lojerat e filluara të fatit, në të cilin do të sigurohet perfundimi i lojerave të filluara të fatit, i cili nuk mund
të jete më i gjate se 30 dite.
(8) Organizuesi i lojerave të fatit ka të drejte që të heq
dore nga organizimi i lojes së fatit për të cilen i eshte leshuar licenca edhe para skadimit të afatit të vlefshmerise së
licences, pa të drejte kthimi të kompensimeve dhe taksave
të paguara të percaktuara me kete ligj dhe me ligj tjeter, me
obligim që t'i paguaje kompensimet dhe tatimet e arritura
për pagese të percaktuara me kete ligj dhe me ligj tjeter.
Për heqjen dore vendos Qeveria e Republikes së Maqedonise pas dorezimit të kerkeses së arsyetuar nga ana e organizuesit të lojerave të fatit në Ministrine e Financave, me
zbatim perkates të dispozites nga paragrafi (7) i ketij neni.
Neni 9
(1) Lojerat argetuese, lojerat shperblyese dhe lojerat interaktive të fatit, organizohen në baze të lejes.
(2) Leja nga paragrafi (1) i ketij neni permban të dhena
për:
1) organizuesin e lojes argetuese, lojes shperblyese,
perkatesisht lojes interaktive të fatit;
2) llojin e lojes së fatit;
3) kohezgjatjen e lejes;
4) vendin e organizimit të lojes argetuese, lojes
shperblyese, perkatesisht lojes interaktive të fatit;
5) të drejtat dhe obligimet e organizuesit të lojes argetuese,
lojes shperblyese, perkatesisht lojes interaktive të fatit dhe
6) shumen e kompensimit për lejen e marre.
(3) Organizuesi i lojerave detyrohet që lojerat nga paragrafi (1) i ketij neni për të cilat ka marre leje t'i realizoje pa
nderprerje gjate kohes për të cilen i eshte leshuar leja.
(4) Me perjashtim nga paragrafi (3) i ketij neni, organizuesi i lojerave mund ta nderprese realizimin e lojerave nga
paragrafi (1) i ketij neni, në rast të fuqise madhore ose defektit teknik (nderprerjes së rrymes dhe ngjashem), edhe
atë në periudhe të nevojshme për menjanimin e pasojave
nga fuqia madhore, perkatesisht defekti teknik.
(5) Për nderprerjen nga paragrafi (4) i ketij neni vendos
Ministria e Financave, pas kerkeses së dorezuar dhe të arsyetuar nga ana e organizuesit të lojerave të fatit. Organizuesi i lojerave detyrohet që ta njoftoje Ministrine e Financave pa prolongim për pushimin e shkaqeve të nderprerjes.
(6) Në rast të nderprerjes së realizimit të lojerave nga
paragrafi (1) i ketij neni më gjate se periudha nga paragrafi
(4) i ketij neni, Ministria e Financave e heq lejen.
(7) Në rast të heqjes së lejes, caktohet afat në të cilin
organizuesi i lojerave të fatit detyrohet që edhe më tutje t'i
realizoje lojerat e filluara të fatit nga paragrafi (1) i ketij
neni, në të cilin do të sigurohet perfundimi i lojerave të filluara të fatit, i cili nuk mund të jete më i gjate se 30 dite.
(8) Organizuesi i lojerave të fatit ka të drejte që të heq
dore nga organizimi i lojerave të fatit nga paragrafi (1) i
ketij neni për të cilat i eshte leshuar leja edhe para skadimit
të afatit të vlefshmerise së lejes, pa të drejte kthimi të kompensimeve dhe taksave të paguara të percaktuara me kete
ligj dhe me ligj tjeter, me obligim që t'i paguaje kompensimet dhe tatimet e arritura për pagese të percaktuara me kete ligj dhe me ligj tjeter. Për heqjen dore vendos Ministria e
Financave pas dorezimit të kerkeses së arsyetuar nga ana e
organizuesit të lojerave të fatit, me zbatim perkates të dispozites nga paragrafi (7) i ketij neni.
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Neni 10
(1) Shoqeria tregtare, të ciles i eshte leshuar licence në
pajtim me kete ligj detyrohet që të filloje organizimin e lojes së fatit në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të licences.
(2) Shoqeria tregtare, perkatesisht tregtari individual të
cilit i eshte leshuar leje në pajtim me kete ligj detyrohet që
të filloje organizimin e lojes së fatit në afat prej 15 ditesh
nga dita e pranimit të lejes.
(3) Shoqeria tregtare të ciles i eshte leshuar leje për organizimin e lojes shperblyese dhe lojes interaktive të fatit
detyrohet që të filloje organizimin e lojes së fatit në afatin e
percaktuar me rregullat e lojes të percaktuara nga ana e organizuesit të lojerave.
Neni 11
(1) Për leshimin e licences dhe lejes paguhet kompensim, pervec nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe.
(2) Kompensimi për licence paguhet ashtu që 50% e
kompensimit paguhet gjate leshimit të licences, ndersa pjesa tjeter prej 50% në keste të barabarta vjetore deri sa zgjat
licenca.
(3) Kompensimin prej 50% që paguhet gjate leshimit të
licences, organizuesi i lojerave të fatit detyrohet që ta paguaje në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të licences.
Në të kunderten do të konsiderohet se licenca nuk eshte
leshuar fare.
(4) Afatet e skadimit të kesteve vjetore për kompensimin në shume prej 50% percaktohen në licence. Nese organizuesi i lojerave të fatit nuk e paguan shumen e kestit vjetor deri në daten e percaktuar në licence, Qeveria e Republikes së Maqedonise e heq licencen.
Neni 12
Licencat e leshuara për organizimin e lojerave të fatit
publikohen në faqen e internetit të Ministrise së Financave.
Neni 13
(1) Licenca, perkatesisht leja për organizimin e lojerave
të fatit, perkatesisht të lojerave argetuese do t'i hiqet organizuesit të lojerave të fatit, perkatesisht të lojerave argetuese, nese konstatohet se:
1) nuk ka filluar organizimin e lojerave në afatet e percaktuara në nenin 10 të ketij ligji;
2) nuk i ploteson kushtet hapesinore dhe kushtet teknike-teknologjike të percaktuara me kete ligj dhe me aktet
nenligjore të miratuara në baze të ketij ligji;
3) i shkele rregullat e lojes së fatit;
4) nuk i paguan rregullisht kompensimet dhe taksat e
posacme të percaktuara me kete ligj ose pjesemarresve në
lojerat e fatit nuk ua paguan fitimet;
5) nuk lejon ose në menyre tjeter e pengon mbikeqyrjen
e percaktuar me kete ligj, ose e veshtireson kryerjen e mbikeqyrjes;
6) në menyre të pasakte e paraqet qarkullimin e realizuar;
7) u huazon para pjesemarresve në lojerat e fatit;
8) nuk vepron në pajtim me licencen, perkatesisht lejen
e leshuar për organizimin e lojes së fatit dhe lojerave argetuese;
9) nuk deponon depozite ose nuk siguron garanci bankare në rastet e percaktuara me nenin 18 të ketij ligji;
10) nuk e mban lartesine e kryegjese themelore të shoqerise tregtare të percaktuar me kete ligj dhe
11) në raste tjera të percaktuara me ligj.
(2) Licenca, perkatesisht leja për organizimin e lojerave
të fatit, perkatesisht lojerave argetuese do t'i hiqet organizuesit të lojerave të fatit, perkatesisht të lojerave argetuese,
nese konstatohet se organizon lojera të fatit ose lojera argetuese në baze të licences ose lejes së marre në pajtim me
rregullat të cilat kane vlejtur deri në diten e fillimit të zbatimit të ketij ligji, e nuk e ka harmonizuar punen e vet me
dispozitat e ketij ligji në afat prej gjashte muajsh nga dita e
fillimit të zbatimit të ketij ligji.
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Neni 14
(1) Çdo loje e fatit ka rregulla, ndersa kazinoja ka edhe
rregullore.
(2) Rregullat e lojerave të fatit, perkatesisht rregulloren
e kazinose i miraton organizuesi i lojerave të fatit.
(3) Rregullat e lojerave të fatit, perkatesisht rregullorja
e kazinose duhet të vendosen në vend të dukshem në lokalin ku organizohen lojerat e fatit dhe të jene të kapshme për
pjesemarresit në lojerat e fatit.
(4) Gjate lojes së fatit, perkatesisht gjate xhiros së pare,
nuk mund të ndryshohen rregullat e lojes së fatit dhe rregullorja e kazinose, ndersa loja e filluar e fatit, perkatesisht
xhiroja e filluar doemos duhet të perfundoje deri në fund
sipas rregullave të njejta, perkatesisht të rregullores.
(5) Me perjashtim nga paragrafi (4) i ketij neni, Ministria e Financave, me kerkese të organizuesit të lojes së fatit, mund të jape pelqim që të prolongohet dita ose të
ndryshohet vendi i terheqjes, perkatesisht percaktimit të fitimit. Kerkesa duhet të jete e arsyetuar.
(6) Nese organizuesi i lojes së fatit ka filluar shitjen e
biletave të lotarise, kartelave të tomboles ose ka pranuar
pagesa, e për shkak të rrethanave të cilat më perpara nuk
kane mundur të parashikohen, nuk ka mundesi që ta perfundoje lojen e fatit dhe ajo anulohet, detyrohet që në afat
prej 30 ditesh nga dita e anulimit të lojes t'ua ktheje parate
e pranuara, perkatesisht depozitat pjesemarresve në lojen e
fatit.
(7) Ministria e Financave jep pelqim për rregullat e lojerave të fatit dhe për rregulloret e kazinove.
(8) Pelqimi nga paragrafi (7) i ketij neni jepet në atë
menyre që verifikohet çdo faqe e rregullave të lojes së fatit,
perkatesisht e rregullores së kazinose me vendosje të vules
të Ministrise së Financave.

(7) Ndarjen e mjeteve nga paragrafi (6) i ketij neni e kryen Qeveria e Republikes së Maqedonise me vendim, në
baze të programit të miratuar nga ana e Agjencise së Rinise
dhe Sporteve.
(8) Agjencia e Rinise dhe Sporteve programin nga paragrafi (7) i ketij neni, e perpilon në baze të projekteve të
parashtruara nga ana e federatave dhe klubeve të sportit, si
dhe në baze të projekteve të veta për avancimin e sportit,
në të cilat jane të shenuara mjetet dhe dedikimi për shfrytezimin e tyre.

Neni 15
(1) Fitimet nga lojerat e fatit mund të jene në para, në
sende dhe në të drejta.
(2) Për pagesen e fitimeve nga lojerat e fatit garanton
organizuesi i lojerave të fatit me pronen e tij të pergjithshme.
(3) Republika e Maqedonise nuk garanton për fitimet të
cilat pjesemarresit do t'i realizojne në lojerat e fatit.

Neni 19
Ndalohet:
1) pjesemarrja në lojera të huaja të fatit, sidomos nese
investimet paguhen në territorin e Republikes së Maqedonise;
2) shitja, reklamimi dhe çdo perfaqesim tjeter i biletave
të huaja të lotarise, kartelave të tomboles, fleteve, tiketave,
kartelave elektronike dhe të ngjashme në territorin e Republikes së Maqedonise;
3) organizimi i lojerave të fatit dhe lojerave argetuese
në zonat zhvillimore teknologjike industriale në territorin e
Republikes së Maqedonise;
4) organizimi i lojerave të fatit që nuk jane të rregulluara
me kete ligj, e të cilat ofrojne mundesi për fitim të fitimit dhe
5) pjesemarrja në lojera të fatit ose lojera argetuese që
organizohen pa licence, perkatesisht leje të leshuar.

Neni 16
(1) Mjetet e realizuara sipas të gjitha bazave të organizimit të lojerave të fatit dhe lojerave argetuese shfrytezohen për financimin e organizatave nacionale të invalideve,
shoqatave dhe asociacioneve të tyre, shoqatave të qytetareve për lufte kunder dhunes në familje dhe për Kryqin e
Kuq të Republikes së Maqedonise.
(2) Shuma e mjeteve për dedikimin e percaktuar në paragrafin (1) të ketij neni, percaktohet në 50% nga të ardhurat e pergjithshme nga lojerat e fatit dhe lojerat argetuese,
të percaktuara në vitin paraprak kalendarik, por jo më pak
se 60 milione denare dhe jo më shume se 120 milione denare.
(3) Ndarjen e mjeteve nga paragrafi (2) i ketij neni e kryen Qeveria e Republikes së Maqedonise me vendim, në
baze të programit të miratuar nga ana e Ministrise së Punes
dhe Politikes Sociale.
(4) Ministria e Punes dhe Politikes Sociale programin
nga paragrafi (3) i ketij neni, e perpilon në baze të projekteve të parashtruara nga ana e subjekteve nga paragrafi (1)
i ketij neni, në të cilat jane të shenuara shuma e mjeteve
dhe dedikimi për shfrytezimin e tyre.
(5) Mjetet e realizuara sipas të gjitha bazave të organizimit të lojerave të vecanta të fatit shfrytezohen për financimin e sportit, për federatat e sportit dhe klubet e sporteve
nepermjet Agjencise së Rinise dhe Sporteve.
(6) Lartesia e mjeteve për dedikimin e percaktuar në
paragrafin (5) të ketij neni percaktohet në shume e cila nuk
mund të jete më e vogel se 30 milione denare dhe jo më e
larte se 50 milione denare.

Neni 17
Kompensimet dhe taksat e posacme nga lojerat e fatit të
percaktuara në kete ligj jane të hyra të Buxhetit të Republikes së Maqedonise.
Neni 18
(1) Organizuesi i lojerave të fatit për sigurimin e pageses së fitimeve pjesemarresve në lojerat e fatit, për pagesen
e taksave publike të percaktuara me ligj, si dhe për kompensimet dhe taksat e posacme të percaktuara me kete ligj
detyrohet që të deponoje depozite ose të siguroje garanci
bankare, në banke me seli në Republiken e Maqedonise, në
shume e cila për lojen perkatese të fatit eshte percaktuar
me kete ligj, në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të licences dhe në afatin e njejte deshmine për depoziten e deponuar ose garancine bankare t’i dorezoje në Ministrine e
Financave.
(2) Obligimi nga paragrafi (1) i ketij neni nuk ka të beje
me organizuesit e lojerave shperblyese, lojerave interaktive
të fatit, lojerave argetuese dhe me organizuesit e lojerave të
fatit të lotarise, pervec me organizuesit e lojes së fatit tombole e tipit të mbyllur.

Neni 20
(1) Personat më të rinj se 18 vjet nuk mund të marrin
pjese në lojerat e fatit.
(2) Organizuesi i lojerave të fatit detyrohet që ta pamundesoje pjesemarrjen e personave më të rinj se 18 vjet
në lojerat e fatit.
(3) Për personat më të rinj se 18 vjet nuk lejohet hyrja
në kazino, në lokale ku organizohet tombola e tipit të
mbyllur, në bastore dhe klube me automate.
(4) Organizuesi i lojes së fatit detyrohet që t'ua pamundesoje hyrjen personave më të rinj se 18 vjet në kazino, në
lokale ku organizohet tombola e tipit të mbyllur, në bastore
dhe në klube me automate.
(5) Organizuesi i lojes së fatit ka të drejte që të kryeje
inspektim në dokumentacionin me të cilin deshmohet mosha e personit nga paragrafet (1) dhe (3) të ketij neni.
Neni 21
(1) Lojerat e fatit dhe lojerat argetuese organizohen në
lokale të rregulluara të vecanta që duhet t'i plotesojne kushtet hapesinore dhe kushtet teknike-teknologjike, të cilat i
percakton ministri i Financave.
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(2) Shitja e biletave të lotarise, biletave të lotarise instant dhe kartelave të tomboles për TV Tombole, perkatesisht pagesa e lotos, kenos dhe prognozes sportive (toto),
mund të behet edhe nepermjet shitjes në rruge.
(3) Nese kete e lejon lloji i lojes së fatit, lojerat e pergjithshme dhe të vecanta të fatit mund të organizohen nepermjet porosive SMS dhe nepermjet aplikimit me celular.
(4) Kushtet hapesinore dhe kushtet teknike-teknologjike të cilat organizuesit e lojerave të fatit detyrohen që t’i
plotesojne, nese i organizojne lojerat e fatit nepermjet porosive SMS dhe nepermjet aplikimit me celular, i percakton ministri i Financave me aktin nga paragrafi (1) i ketij
neni.
Neni 22
(1) Biletat e lotarise, kartelat e tomboles dhe tiketat pagesore për bast, i percakton organizuesi i lojerave të fatit.
(2) Biletat e lotarise dhe kartelat e tomboles për lloje të
caktuara të lojerave të fatit, i evidenton Drejtoria e të Hyrave Publike.
(3) Organizuesit e lojerave të fatit detyrohen që në afat
prej 30 ditesh pas perfundimit të lojes së fatit, biletat e pa
shitura të lotarise dhe kartelat e tomboles, t’i dorezojne në
Drejtorine e të Hyrave Publike, pa të drejte kompensimi të
shpenzimeve për sasite e kthyera.
(4) Formen dhe permbajtjen e biletave të lotarise, kartelave të tomboles dhe tiketave pagesore për bast i percakton
ministri i Financave.
Neni 23
(1) Organizuesi i lojerave vecanta të fatit të detyrohet
që të mbaje liber të arkes në menyre që mundeson qasje në
gjendjen ditore të të hyrave nga lojerat e fatit.
(2) Librin e arkes, organizuesi i lojerave të vecanta të
fatit, detyrohet që ta mbaje sipas parimeve, standardeve
dhe principeve të kontabilitetit dhe praktikes së kontabilitetit.
(3) Libri i arkes mbahet në fleta të nderlidhura, të verifikuara në Drejtorine e të Hyrave Publike.
(4) Libri i arkes ruhet së paku dhjete vjet.
(5) Permbajtjen e librit të arkes e percakton ministri i
Financave.
Neni 24
Shoqeria tregtare të ciles i eshte leshuar licence për organizimin e lojerave të fatit detyrohet që në afat prej gjashte muajsh pas mbarimit të vitit financiar, të dorezoje raport
të revizorit në Ministrine e Financave, për revizionin e kryer nga ana e revizorit të autorizuar.
Neni 25
(1) Në lidhje me punet nga sfera e lojerave të fatit dhe
lojerave argetuese, Ministria e Financave:
1) vepron për kerkesat e parashtruara për leshimin e licencave dhe lejeve për organizimin e lojerave të fatit dhe
lojerave argetuese, si edhe për kerkesat për nderprerje dhe
anulim të licencave dhe lejeve;
2) leshon dhe heq leje për organizimin e lojerave të fatit dhe lojerave argetuese;
3) miraton aktvendime për nderprerjen e organizimit të
lojerave të fatit dhe lojerave argetuese dhe për anulimin e
lejes;
4) miraton aktvendime për dhenien e pelqimit për prolongimin e dites së terheqjes ose për ndryshimin e vendit të
terheqjes, perkatesisht percaktimin e fitimit te lojerat e fatit
në rastet e percaktuara me kete ligj;
5) miraton aktvendime për ndryshimin e numrit të automateve në klubet me automate, për automatet dhe tavolinat
në kazinote dhe për numrin e terminaleve në kendet e lojerave për organizimin e lojerave elektronike të fatit;
6) miraton aktvendime për ndryshimin e lokalit afarist
në të cilin organizohen lojerat e fatit dhe lojerat argetuese
dhe për ndryshimin e vendeve për pagese-arketim;
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7) miraton aktvendime për dhenien e pelqimit për vendet për pagese-arketim,
8) kryen kontroll mbi perputhshmerine e garancise bankare, perkatesisht të depozites së deponuar që eshte paguar
si garanci në pajtim me dispozitat e ketij ligji;
9) mban evidence për licencat dhe lejet e leshuara, të
hequra dhe të anuluara dhe
10) kryen edhe pune tjera në pajtim me kete ligj.
(2) Në lidhje me punet nga sfera e lojerave të fatit, Qeveria e Republikes së Maqedonise:
1) leshon dhe merr licenca për organizimin e lojerave të
fatit;
2) vendos për anulimin e licencave për organizimin e
lojerave të fatit dhe
3) kryen edhe pune tjera në pajtim me kete ligj.
(3) Formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së
evidences nga paragrafi (1) pika 9 e ketij neni, i percakton
ministri i Financave.
III. LOJERAT E PERGJITHSHME TË FATIT
1. Kushtet dhe menyra e organizimit të lojerave të
pergjithshme të fatit
Neni 26
(1) Shoqeria tregtare në pronesi të shtetit nga neni 7 paragrafi (2) i ketij ligji, pas regjistrimit në regjistrin tregtar
që mbahet në Regjistrin Qendror të Republikes së Maqedonise dhe pageses së plote të kryegjese themelore, në Ministrine e Financave detyrimisht parashtron:
1) dokument për regjistrimin e shoqerise tregtare të leshuar nga Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise;
2) akt për themelimin e shoqerise tregtare;
3) rregulla të lojerave të fatit të cilat shoqeria tregtare
do t’i organizoje;
4) certifikate të leshuar nga organi kompetent se drejtoret e shoqerise tregtare nuk jane të gjykuar në menyre të
plotfuqishme me denim me burg pa kusht në kohezgjatje
prej së paku gjashte muaj;
5) vertetim nga Regjistri i denimeve për vepra të kryera
penale të personave juridike se nuk i eshte shqiptuar denim
dytesor ndalim për marrje të licences për organizimin e lojerave të fatit;
6) vertetim nga Regjistri i denimeve për vepra të kryera
penale të personave juridike se nuk i eshte shqiptuar denim
dytesor heqje e licences për organizimin e lojerave të fatit;
7) vertetim nga Regjistri i denimeve për vepra të kryera
penale të personave juridike se nuk i eshte shqiptuar denim
dytesor ndalim i perkohshem ose i perhershem për kryerjen
e veprimtarise për organizimin e lojerave të fatit;
8) certifikate për taksa të paguara publike, të leshuar
nga organi kompetent dhe
9) informate për gjendjen ekonomike-financiare të subjektit, të leshuar nga Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise për periudhen e vitit të fundit afarist, e nese subjekti nuk eshte më i vjeter se një vit-nga dita e themelimit
të tij e deri në diten e parashtrimit të informates.
(2) Ministria e Financave kryen kontroll në kompletimin dhe perputhshmerine e dokumentacionit të dorezuar.
Neni 27
Kryegjeja themelore e shoqerise tregtare nga neni 7 paragrafi (2) i ketij ligji, nuk mund të jete më e vogel se 2
500 000 euro në kundervlere me denare sipas kursit mestar
të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten
e pageses.
Neni 28
(1) Organizuesi i lojerave të fatit detyrohet që shitjen e
biletave të lotarise dhe vertetimet për pagese t’i beje nepermjet vendeve për pagese-arketim, për të cilat ka marre
pelqim nga ana e Ministrise së Financave.

Стр. 38 - Бр. 24

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(2) Organizuesi i lojerave të fatit parashtron kerkese
për pelqim për vendet për pagese-arketim në Ministrine e
Financave, me të cilen parashtron liste të vendeve për pagese-arketim me të dhena për adresen e objektit, siperfaqen
e tij dhe të dhena tjera.
(3) Me kerkesen nga paragrafi (2) i ketij neni parashtrohet edhe procesverbal për inspektim aty për aty nga ana e
Drejtorise së të Hyrave publike dhe aktvendim me të cilin
vertetohet plotesimi i kushteve hapesinore dhe kushteve
teknike-teknologjike të vendeve për pagese-arketim.
2. Rregullat e lojerave të lotarise
Neni 29
(1) Rregullat e lojes së fatit të vecante të lotarise i miraton organizuesi i lojes së fatit, ndersa zbatohen pas pelqimit të marre paraprakisht nga ana e Ministrise së Financave.
(2) Kushtet për organizimin e lojerave të fatit të lotarise
të cilat organizohen në bashkepunim me organizues të lojerave të fatit të shteteve tjera percaktohen me rregullat e lojes së fatit, për të cilat pelqim jep Qeveria e Republikes së
Maqedonise, me propozim të Ministrise së Financave.
Neni 30
(1) Pjesemarres në lojerat e fatit të lotarise eshte personi fizik i cili i ploteson kushtet për pjesemarrje në loje të
caktuar të fatit (xhiro apo seri) në pajtim me kete ligj dhe
me rregullat e lojes së fatit të miratuara nga ana e organizuesit të lojes së fatit.
(2) Si pjesemarres në lojerat e fatit të lotarise në të cilat
marrja pjese në lojen e fatit deshmohet me posedimin e
vertetimit për pagese, konsiderohet poseduesi i vertetimit
të tille, nese të dhenat e vertetimit për pagese jane identike
me të dhenat e incizuara në sistemin kompjuterik qendror
tek organizuesi i lojes së fatit.
(3) Si pjesemarres në lojerat e fatit lotari, lotari instant
dhe lotari ekspres, konsiderohet poseduesi i biletes së pademtuar të lotarise, që eshte dhene nga organizuesi i lojerave të fatit.
Neni 31
(1) Rregullat e lojerave të fatit të lotarise permbajne vecanerisht:
1) emrin dhe seline e organizuesit të lojerave të fatit;
2) emrin, pershkrimin dhe kohezgjatjen e lojes së fatit;
3) kushtet për pjesemarrje në lojen e fatit;
4) vendin ku organizohet loja e fatit, perkatesisht zonen
ku behet pagesa e depozitave për pjesemarrje në lojen e fatit;
5) lartesine e depozites, perkatesisht cmimin e vecante
të biletes së lotarise, kombinimin dhe afatin e fundit për pagesen për pjesemarrje në lojen e fatit;
6) sasine dhe vleren monetare të emisionit të biletave të
lotarise;
7) llojin dhe vleren e pergjithshme të fitimit;
8) pershkrimin e biletave të lotarise, perkatesisht të vertetimit për pagese;
9) menyren, proceduren dhe kontrollin e terheqjes, perkatesisht percaktimin e fitimeve;
10) menyren e publikimit të fondit të fitimeve, vleren e
vecante të fitimeve dhe rezultatet e lojes së fatit;
11) menyren dhe afatin për pagesen e fitimeve në para,
perkatesisht realizimin e fitimeve të llojit tjeter dhe
12) proceduren në rast të anulimit të terheqjes.
(2) Rregullat për lojerat e fatit të lotarise nuk mund të
ndryshohen pas fillimit të shitjes së biletave të lotarise ose
pagesave për xhiron apo serine e caktuar, pervec në rastin
nga neni 14 paragrafi (5) i ketij ligji.
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Neni 32
(1) Para fillimit të xhiros apo serise së caktuar, organizuesi i lojerave të fatit të lotarise detyrohet që rregullat e
lojes së fatit t'i shpalle publikisht së paku në një gazete ditore të kapshem në territorin në të cilin shiten biletat e lotarise apo pranohen pagesat, kurse personave të interesuar
për pjesemarrje në lojerat e fatit detyrohet t'u mundesoje që
në vendet për pagese-arketim të njoftohen me rregullat e
lojes së fatit.
(2) Obligimi për shpallje publike nga paragrafi (1) i ketij
neni konsiderohet si i plotesuar edhe nese organizuesi i lojerave të fatit para fillimit të xhiros apo serise së caktuar, rregullat e lojes së fatit i publikon në faqen e vet të internetit.
3. Terheqja e fitimeve
Neni 33
(1) Në lojerat e fatit të lotarise në të cilat kombinimet
fituese percaktohen me terheqje, terheqja eshte publike.
(2) Terheqja realizohet me mbikeqyrjen e tre personave
të autorizuar nga organizuesi i lojerave të fatit.
(3) Para fillimit të terheqjes, organizuesi i lojerave të
fatit doemos duhet t'i kumtoje të dhenat për lartesine e pageses dhe fondin e fitimeve.
(4) Organizuesi i lojerave të fatit formon Komision për
vertetimin e rezultateve nga lojerat e fatit.
Neni 34
(1) Ministria e Financave me kerkese të organizuesit të
lojerave të fatit mund ta lejoje ndryshimin e vendit të terheqjes së fitimeve apo diten e terheqjes, më së voni deri në
30 dite.
(2) Ndryshimin e vendit apo prolongimin e dites së terheqjes së fitimeve, organizuesi i lojerave të fatit doemos
duhet ta shpalle në menyren e njejte siç shpallen rregullat
për organizimin e lojerave të fatit.
(3) Nese në rastet nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, anulohet dita e terheqjes së fitimeve, organizuesi i lojerave të fatit mund ta vazhdoje shitjen e biletave të lotarise
deri në diten e caktuar për terheqjen e fitimeve.
(4) Nese ndryshohet dita e terheqjes për shkaqe teknike
(nderprerje e rrymes, defekt në makinen për terheqje dhe të
ngjashme), terheqja do të mbahet për më së shumti 24 orë,
ndersa organizuesi i lojerave të fatit detyrohet që për kete
ta njoftoje Ministrine e Financave.
Neni 35
(1) Për rrjedhen e terheqjes së fitimeve mbahet procesverbal të cilin e perpilojne personat e autorizuar nga neni
33 paragrafi (2) i ketij ligji.
(2) Procesverbali nga paragrafi (1) i ketij neni doemos
duhet ta permbaje vendin, kohen dhe menyren e terheqjes
së fitimeve, numrin e biletave të lotarise të shitura dhe të
pashitura, pagesen e pergjithshme në atë xhiro apo seri,
kombinimet fituese të terhequra, raportin për rezultatet e
percaktuara dhe fitimet, si dhe llojin, numrin dhe vleren e
fitimeve. Procesverbali dorezohet në Ministrine e Financave më së voni në afat prej shtate ditesh nga dita e terheqjes.
Neni 36
Raporti për rezultatet nga terheqja dhe shuma e fitimeve organizuesi i lojerave të fatit detyrohet publikisht t'i botoje së paku në një gazete ditore që shperndahet në tere territorin e Republikes së Maqedonise dhe në vendet e pagimit - pageses, më së voni në afat prej shtate ditesh nga dita
e terheqjes.
4. Fondi i fitimeve dhe pagesa
Neni 37
(1) Fondi i fitimeve në lojerat e fatit të lotarise eshte së
paku 50% nga pagesat e pranuara për pjesemarrje në lojen
e fatit.
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(2) Shuma e fondit të fitimeve në loje të vecante të fatit
nga paragrafi (1) i ketij neni, për xhiro apo seri të vecante
të lojerave të fatit doemos duhet të percaktohet para terheqjes së fitimeve.
(3) Fondi i fitimeve nga paragrafi (1) i ketij neni, shfrytezohet për pagesen e fitimeve të pjesemarresve në lojen e
fatit.
Neni 38
(1) Pagesa e fitimeve në para, perkatesisht marrja e fitimeve në mall dhe fitimeve tjera në lojerat e fatit të lotarise
kryhet në afat të caktuar me rregullat e lojes së fatit, i cili
nuk mund të jete më i gjate se 60 dite nga publikimi i raportit për rezultatet nga loja e fatit.
(2) Nese fituesi në lojerat e fatit të lotarise nuk e merr fitimin nga loja e fatit në afatin nga paragrafi (1) i ketij neni,
shuma e atij fitimi bartet në ndonjeren prej xhirove, perkatesisht serive të ardhshme, në cilendo loje të fatit të lotarise.
Neni 39
(1) Për organizimin e lojerave të fatit të lotarise paguhet
takse e vecante në shume prej 4% të pagesave të realizuara
të pergjithshme, perkatesisht të mjeteve të grumbulluara nepermjet shitjes së biletave të lotarise, në baze mujore.
(2) Taksa e vecante nga paragrafi (1) i ketij neni, paguhet deri në të 15-in e muajit për muajin paraprak.
5. Licenca për organizimin e tomboles së tipit të
mbyllur
Neni 40
(1) Licence për organizimin e tomboles së tipit të
mbyllur leshohet nga ana e Qeverise së Republikes së Maqedonise në baze të kerkeses së parashtruar në Ministrine e
Financave.
(2) Kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni, mund ta parashtroje shoqeria tregtare e cila në diten e parashtrimit të
kerkeses ka paguar kryegje themelore e cila nuk mund të
jete më e vogel se 1 500 000 euro në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes
së Maqedonise në diten e pageses.
(3) Shoqeria tregtare nga paragrafi (2) i ketij neni, me
kerkesen detyrimisht duhet të dorezoje:
1) dokument për regjistrimin e shoqerise tregtare të leshuar nga Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise
dhe deshmi për lartesine e kryegjese themelore;
2) akt për themelimin e shoqerise tregtare;
3) rregulla për lojen e fatit;
4) certifikate të leshuar nga organi kompetent se drejtoret e shoqerise tregtare nuk jane të gjykuar në menyre të
plotfuqishme me denim me burg pa kusht në kohezgjatje
prej së paku gjashte muaj;
5) vertetim se shoqeria tregtare nuk ka llogari transaksioni të bllokuar në banke, në periudhe prej së paku gjashte muaj para parashtrimit të kerkeses, e nese shoqeria tregtare nuk eshte më e vjeter se gjashte muaj-nga dita e themelimit të saj;
6) vertetim se shoqeria tregtare rregullisht ua paguan
rrogat të të punesuarve në periudhe prej së paku gjashte
muaj para parashtrimit të kerkeses, e nese shoqeria tregtare
nuk eshte më e vjeter se gjashte muaj - nga dita e themelimit të saj;
7) certifikate për taksa publike të paguara, të leshuar
nga organi kompetent;
8) informate për gjendjen ekonomike-financiare të subjektit, të leshuar nga Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise, me të cilen vertetohen rezultatet financiare pozitive në punen e subjektit për periudhen e vitit të fundit afarist, e nese subjekti nuk eshte më i vjeter se një vit-nga dita
e themelimit të tij e deri në diten e parashtrimit të ofertes;
9) vertetim nga Regjistri i denimeve për vepra të kryera
penale të personave juridike se nuk i eshte shqiptuar denim
dytesor ndalim për marrje të licences për organizimin e lojerave të fatit;
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10) vertetim nga Regjistri i denimeve për vepra të kryera
penale të personave juridike se nuk i eshte shqiptuar denim
dytesor heqje e licences për organizimin e lojerave të fatit;
11) vertetim nga Regjistri i denimeve për vepra të kryera penale të personave juridike se nuk i eshte shqiptuar denim dytesor ndalim i perkohshme apo i perhershem për kryerjen e veprimtarise për organizimin e lojerave të fatit;
12) deshmi për prejardhjen e mjeteve, perkatesisht sendeve dhe të drejtave të futura si kryegje themelore;
13) program për parandalimin e larjes së parave dhe financimin e terrorizimit në pajtim me rregullat me të cilat
rregullohet parandalimi i larjes së parave dhe financimi i
terrorizimit dhe
14) deshmi për prejardhjen e mjeteve në para të cilat
paguhen në emer të kompensimit për marrjen e licences.
(4) Shoqeria tregtare nga paragrafi (2) i ketij neni, krahas deshmive nga paragrafi (3) i ketij neni, detyrohet që të
dorezoje edhe procesverbal për inspektim aty për aty nga
ana e Drejtorise së të Hyrave Publike edhe aktvendimin me
të cilin vertetohet plotesimi i kushteve hapesinore dhe
kushteve teknike-teknologjike për organizimin e tomboles
së tipit të mbyllur.
Neni 41
(1) Licenca për organizimin e tomboles së tipit të
mbyllur leshohet për periudhe prej kater vjetesh.
(2) Për marrje të licences për organizimin e tomboles së
tipit të mbyllur paguhet kompensim në shume prej 100 000
euro në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të
Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e
pageses.
Neni 42
(1) Licenca për organizimin e tomboles së tipit të
mbyllur ka të beje vetem me një lokal afarist.
(2) Organizuesi i lojes së fatit tombole e tipit të mbyllur
ka të drejte që ta ndryshoje lokalin afarist në të cilin organizohet tombola e tipit të mbyllur.
(3) Organizuesi i lojes parashtron kerkese për ndryshimin e lokalit afarist në Ministrine e Financave, me të cilen
parashtron:
1) deshmi se lokali i ri afarist i ploteson kushtet hapesinore dhe kushtet teknike-teknologjike për organizimin e
tomboles së tipit të mbyllur dhe
2) deshmi se lokali afarist paraprak eshte mbyllur, perkatesisht në të nuk organizohet tombole e tipit të mbyllur
nga ana e organizuesit të lojes.
(4) Ministria e Financave me aktvendim vendos për
ndryshimin e lokalit afarist në afat prej tete ditesh nga dita
e parashtrimit të kerkeses.
Neni 43
(1) Tombola e tipit të mbyllur mund të organizohet me
kartela të tomboles të cilat jane të evidentuara dhe të lejuara nga ana e Drejtorise së të Hyrave Publike.
(2) Shitjen e kartelave të tomboles nga paragrafi (1) i
ketij neni, organizuesi i lojes e kryen ekskluzivisht në lokalin afarist në të cilin organizohet tombola e tipit të mbyllur.
(3) Menyren e evidentimit dhe të lejimit të kartelave
nga paragrafi (1) i ketij neni, e percakton ministri i Financave.
Neni 44
(1) Organizuesi i tomboles së tipit të mbyllur për sigurimin e pageses së fitimeve pjesemarresve në tombole, për
pagimin e taksave publike të percaktuara me ligj, si dhe për
kompensimet dhe taksen e posacme, të percaktuara me kete
ligj, detyrohet që të deponoje depozite apo të siguroje garanci bankare, në banke me seli në Republiken e Maqedonise, në shume prej 15 000 eurosh në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes
së Maqedonise në diten e deponimit, perkatesisht në diten e
dhenies së garancise bankare.
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(2) Nese zvogelohet depozita apo aktivizohet garancia
bankare nën shumen e percaktuar me kete ligj, organizuesi
i tomboles së tipit të mbyllur detyrohet që ta plotesoje shumen deri në shumen e plote të percaktuar me kete ligj, më
së voni në afat prej 48 oresh, ndersa për çdo ndryshim të
bere organizuesi detyrohet që menjehere ta njoftoje Ministrine e Financave.
Neni 45
(1) Organizuesi i tomboles së tipit të mbyllur miraton
rregulla të lojes së fatit për organizimin e tomboles së tipit
të mbyllur, që zbatohen pas pelqimit të marre nga Ministria
e Financave.
(2) Para fillimit të lojes së fatit tombole e tipit të
mbyllur, organizuesi i lojes së fatit detyrohet që rregullat e
lojes së fatit t'i vendos në vend të dukshem në lokalin ku
behet organizimi i lojes.
Neni 46
Për personat që mund të jene pjesemarres në lojen e fatit tombole e tipit të mbyllur dhe rregullat e lojes së fatit në
menyre perkatese zbatohen dispozitat e neneve 30 paragrafet (1) dhe (2) dhe 31 të ketij ligji.
Neni 47
Pagesa e fitimeve në para, perkatesisht marrja e fitimeve në mall dhe fitimeve tjera te loja e fatit tombole e tipit të
mbyllur, behet në afat të caktuar me rregullat e lojes së fatit, i cili nuk mund të jete më i gjate se 60 dite nga dita e
terheqjes.
Neni 48
(1) Për organizimin e lojes së fatit tombole e tipit të
mbyllur paguhet takse e posacme në shume prej 4% nga
pagesat e realizuara të pergjithshme nga shitja e kartelave
të tomboles, në baze mujore.
(2) Taksa e posacme nga paragrafi (1) i ketij neni, paguhet deri në të 15-in e muajit për muajin paraprak.
IV. LOJERA ELEKTRONIKE TË FATIT
1. Kushtet dhe menyra e organizimit të lojerave elektronike të fatit
Neni 49
Dispozitat e neneve 26 dhe 29 të ketij ligji, në menyre
perkatese zbatohen në lojerat elektronike të fatit.
Neni 50
Licence për organizimin e lojerave elektronike të fatit
mund të marre shoqeria tregtare e cila ka paguar kryegje
themelore e cila nuk mund të jete më e vogel se 2 500 000
euro në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të
Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e
pageses.
Neni 51
(1) Organizuesi i lojerave elektronike të fatit për sigurimin e pageses së fitimeve të pjesemarresve, për pagimin e
taksave publike të percaktuara me ligj, si dhe për kompensimet dhe taksen e posacme të percaktuar me kete ligj detyrohet që të deponoje depozite apo të siguroje garanci bankare, në banke me seli në Republiken e Maqedonise, në
shume prej 15 000 eurosh në kundervlere me denare sipas
kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e deponimit, perkatesisht në diten e dhenies së garancise bankare.
(2) Nese zvogelohet depozita apo aktivizohet garancia
bankare nën shumen e percaktuar me kete ligj, organizuesi
i lojes detyrohet që ta plotesoje shumen deri në shumen e
plote të percaktuar me kete ligj, më së voni në afat prej 48
oresh, ndersa për çdo ndryshim të bere organizuesi i lojes
detyrohet që menjehere ta njoftoje Ministrine e Financave.
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Neni 52
(1) Pjesemarres në lojerat elektronike të fatit jane personat fizike të cilet i plotesojne kushtet për pjesemarrje në
keto lojera në pajtim me kete ligj dhe me rregullat për lojen
perkatese të fatit të miratuara nga ana e organizuesit të lojes së fatit.
(2) Si pjesemarres në lojerat elektronike të fatit në të cilat pjesemarrja në lojen e fatit deshmohet me posedim të
vertetimit perkates për pagesen e depozites, konsiderohet
poseduesi i vertetimit të tille, nese të dhenat në vertetim jane identike me të dhenat e incizuara në sistemin kompjuterik qendror tek organizuesi i lojes së fatit.
(3) Pjesemarrja në lojerat elektronike të fatit realizohet
me pagesen e depozites për lojen e fatit në arken e organizuesit të lojes apo në menyre tjeter të percaktuar me rregullat e lojes së fatit.
Neni 53
(1) Rregullat e lojerave elektronike të fatit i permbajne
vecanerisht:
1) emrin dhe seline e organizuesit të lojes së fatit;
2) emrin, pershkrimin dhe kohezgjatjen e lojes së fatit;
3) kushtet për pjesemarrje në lojen e fatit;
4) vendin ku organizohet loja e fatit, perkatesisht zonen ku
behet pagesa e depozitave për pjesemarrje në lojen e fatit;
5) lartesine e depozites dhe afatin e fundit për pagese
për pjesemarrje në lojen e fatit;
6) llojin dhe vleren e pergjithshme të fitimit;
7) pershkrimin e vertetimeve elektronike apo llojeve
tjera të vertetimeve për pagesen;
8) menyren, proceduren dhe kontrollin e terheqjes elektronike, perkatesisht percaktimin e fitimeve;
9) menyren e shpalljes së fitimeve, vleren e vecante të
fitimeve dhe rezultatet nga loja e fatit;
10) menyren dhe afatin për pagese të fitimeve në para,
perkatesisht realizimin e fitimeve të llojit tjeter dhe
11) proceduren në rast të anulimit të terheqjes elektronike.
(2) Rregullat për lojerat elektronike të fatit nuk mund të
ndryshohen pas fillimit të pageses së depozitave për xhiron
apo serine e caktuar, pervec në rast nga neni 14 paragrafi
(5) i ketij ligji.
Neni 54
(1) Për organizimin e lojerave elektronike të fatit, organizuesi i lojerave paguan kompensim në shume prej 50 eurosh në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të
Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e
pageses, në baze mujore për terminal.
(2) Kompensimi nga paragrafi (1) i ketij neni paguhet
më së voni deri më 15-in e muajit për muajin paraprak.
2. Kushtet hapesinore dhe teknike teknologjike
për organizimin e lojerave elektronike të fatit
Neni 55
(1) Lojerat elektronike të fatit mund të organizohen në
lokale të rregulluara të vecanta.
(2) Rregullat e lojerave elektronike të fatit doemos duhet të vendosen në vend të dukshem në kendin e lojerave.
(3) Organizuesi i lojerave elektronike të fatit doemos
duhet të siguroje mbrojtje personale për pjesemarresit në
lojerat elektronike të fatit dhe vizitoret.
(4) Kushtet hapesinore dhe kushtet teknike-teknologjike
që duhet t'i plotesojne kendet e lojerave, i percakton ministri
i Financave me aktin nga neni 21 paragrafi (1) i ketij ligji.
Neni 56
(1) Licenca për organizimin e lojerave elektronike të
fatit ka të beje vetem me një lokal afarist.
(2) Organizuesi i lojerave elektronike të fatit ka të drejte që ta ndryshoje lokalin afarist në të cilin organizohen lojerat elektronike të fatit.
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(3) Organizuesi i lojerave elektronike të fatit parashtron
kerkese për ndryshimin e lokalit afarist në Ministrine e Financave, me të cilen parashtron:
1) deshmi se lokali i ri afarist i ploteson kushtet hapesinore dhe kushtet teknike-teknologjike për organizimin e lojerave elektronike të fatit dhe
2) deshmi se lokali afarist paraprak eshte mbyllur, perkatesisht në të nuk organizohen lojera elektronike të fatit
nga ana e organizuesit.
(4) Ministria e Financave me aktvendim vendos për
ndryshimin e lokalit afarist në afat prej tete ditesh nga dita
e parashtrimit të kerkeses.

(3) Organizuesi i lojerave të fatit parashtron kerkese
për ndryshimin e lokalit afarist në Ministrine e Financave,
me të cilen parashtron:
1) deshmi se lokali i ri afarist i ploteson kushtet hapesinore dhe kushtet teknike-teknologjike për organizimin e lojerave elektronike në kazino dhe
2) deshmi se lokali afarist paraprak eshte mbyllur, perkatesisht në të nuk organizohen lojera të fatit në kazino nga
ana e organizuesit.
(4) Ministria e Financave me aktvendim vendos për
ndryshimin e lokalit afarist në afat prej tete ditesh nga dita
e parashtrimit të kerkeses.

V. LOJERA TË VECANTA TË FATIT

Neni 61
(1) Organizuesi i lojerave të fatit në kazino për sigurimin e pageses së fitimeve pjesemarresve në lojerat e fatit
në kazino, për pagimin e taksave publike të percaktuara me
ligj, si dhe për kompensimet dhe taksat e posacme të percaktuara me kete ligj, detyrohet që të deponoje depozite apo
të siguroje garanci bankare, në banke me seli në Republiken e Maqedonise, në shume prej 100 000 eurosh në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e deponimit,
perkatesisht në diten e dhenies së garancise bankare.
(2) Nese zvogelohet depozita apo aktivizohet garancia
bankare nën shumen e percaktuar me kete ligj, organizuesi
i lojerave të fatit në kazino detyrohet që ta plotesoje shumen deri në shumen e plote të percaktuar me kete ligj, më
së voni në afat prej 48 oresh, ndersa për çdo ndryshim të
bere organizuesi detyrohet që menjehere ta njoftoje Ministrine e Financave.
(3) Organizuesi i lojerave të fatit në kazino detyrohet
që në baze ditore në arken e kazinose të kete depozite për
rrezik prej së paku 10 000 eurosh në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes
së Maqedonise, që sherben për pagesen e fitimeve pjesemarresve në lojerat e fatit në kazino.

1. Kushtet dhe menyra e organizimit të lojerave të
vecanta të fatit
1.1. Licenca për organizimin e lojerave të fatit
në kazino
Neni 57
(1) Licence për organizimin e lojerave të fatit në kazino
leshohet nga ana e Qeverise së Republikes së Maqedonise në
baze të kerkeses së parashtruar në Ministrine e Financave.
(2) Kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni, mund ta parashtroje shoqeria tregtare e cila në diten e parashtrimit të
kerkeses ka paguar kryegje themelore e cila nuk mund të
jete më e vogel se 2 500 000 euro në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes
së Maqedonise në diten e pageses.
(3) Shoqeria tregtare nga paragrafi (2) i ketij neni, krahas deshmive nga neni 40 paragrafi (3) i ketij ligji detyrohet që të dorezoje edhe
1) deshmi për plotesimin e kushteve hapesinore dhe
kushteve teknike-teknologjike për organizimin e lojerave të
fatit në kazino, të leshuar nga organi kompetent dhe
2) deshmi të leshuar nga ana e personit juridik të autorizuar nga ministri i Financave se automatet dhe tavolinat e
vendosura në kazino jane teknikisht në rregull.
Neni 58
(1) Licenca për organizimin e lojerave të fatit në kazino
leshohet për periudhe prej gjashte vjetesh.
(2) Për marrjen e licences për organizimin e lojerave të
fatit në kazino paguhet kompensim në shume prej 600 000
eurosh në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të
Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e
pageses.
Neni 59
Organizuesi i lojerave të fatit detyrohet që pa prolongim ta informoje Ministrine e Financave për ndryshimin e
çdo të dhene apo rrethane që jane me ndikim për punen e
kazinose, e sidomos për ndryshimin e:
1) anetareve të organeve të administrimit dhe mbikeqyrjes së shoqerise tregtare organizatore e lojerave të fatit;
2) personave të autorizuar për perfaqesimin dhe udheheqjen e puneve të shoqerise tregtare organizatore e lojerave të fatit;
3) identitetit të personave të cilet marrin pjese në kryegjene themelore të shoqerise tregtare organizatore e lojerave të fatit dhe
4) kryegjese themelore të shoqerise tregtare organizatore e lojerave të fatit.
Neni 60
(1) Licenca për organizimin e lojerave të fatit në kazino
ka të beje vetem me një lokal afarist.
(2) Organizuesi i lojerave të fatit ka të drejte që ta
ndryshoje lokalin afarist në të cilin organizohet lojerat e fatit në kazino.

Neni 62
(1) Organizuesi i lojerave të fatit në kazino miraton rregulla të lojes për organizimin e lojerave të fatit në kazino
dhe rregulloren e kazinose, të cilat zbatohen pas pelqimit të
marre nga Ministria e Financave.
(2) Para fillimit të lojes, organizuesi i lojerave të fatit
në kazino detyrohet që rregullat e lojes dhe rregulloren e
kazinose t'i vendos në vend të dukshem në lokalin ku behet
organizimi i lojes.
1.2 Rregullat e lojerave të fatit në kazino dhe
rregullorja e kazinose
Neni 63
(1) Rregullat e lojerave të fatit në kazino permbajne vecanerisht:
1) llojet e lojerave të vecanta të fatit të cilat organizohen në kazino;
2) ndalimin për nxitjen dhe kreditimin e pjesemarresve
në loje;
3) rregullat për çdo lloj të lojes që do të organizohet,
kushtet për pjesemarrje në loje, lartesine e depozites në loje, cmimin e zhetoneve apo poeneve kreditore në lojen në
automate me pershkrim të menyres së evidentimit në regjistrin-total të automatit dhe afatin e fundit për pagim për
pjesemarrje në loje;
4) të dhena për llojin dhe numrin e automateve për lojera me të dhena të hollesishme për identifikimin e tyre dhe
5) menyren dhe afatin për pagesen e fitimeve në para,
perkatesisht realizimin e fitimeve të llojit tjeter.
(2) Rregullat nga paragrafi (1) i ketij neni, për çdo lloj
të lojerave të fatit në kazino doemos duhet të jene në pajtim
me zakonet e mira afariste dhe rregullat nderkombetare të
lojerave të fatit në kazino.
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(3) Pjesemarresve në lojerat e fatit që gjate lojes së fatit
do t'i thyejne rregullat e lojes, organizuesi i lojerave të fatit
në kazino mund t'u ndaloje pjesemarrje të metutjeshme në
lojerat dhe prani në kazino.
Neni 64
(1) Organizuesi i lojerave të fatit në kazino detyrohet
që të miratoje rregullore të kazinose që u jepet në shikim
vizitoreve nepermjet tabeles së shpalljeve.
(2) Rregullorja nga paragrafi (1) i ketij neni permban
vecanerisht:
1) organizimin e punes së kazinose me orar të lokaleve
për pune në kazino;
2) kushtet për hyrje në kazino (deshmi për identitetin
dhe kontroll të vizitoreve);
3) kushtet kur pjesemarresve të caktuar në lojerat e fatit
mund t'u ndalohet qasja në kazino apo pjesemarrja në lojerat e fatit;
4) orarin e punes të kazinose dhe
5) punet dhe detyrat e të punesuarve në kazino në lidhje
me realizimin e lojerave të fatit.
Neni 65
(1) Organizuesi i lojerave të fatit në kazino mund t'i organizoje vetem ato lojera të fatit në lloj dhe sasi të percaktuara me licence.
(2) Për ndryshimin e numrit dhe llojit të automateve
dhe tavolinave për lojera të fatit në kazino, që parashihet
me licence, organizuesi i lojerave të fatit në kazino detyrohet që të parashtroje kerkese në Ministrine e Financave.
(3) Nese organizuesi i lojerave të fatit në kazino deshiron që ta rrise numrin e automateve dhe në kazino, me kerkesen nga paragrafi (2) i ketij neni dorezon deshmi për plotesimin e kushteve hapesinore dhe kushteve teknike-teknologjike në lokalin afarist për organizimin e lojerave të fatit
në kazino dhe certifikate për rregullshmeri teknike të automateve dhe tavolinave të sapovendosura, të leshuar nga ana
e personit juridik të autorizuar nga ministri i Financave.
(4) Nese organizuesi i lojerave të fatit në kazino deshiron që ta zvogeloje numrin e automateve dhe tavolinave në
kazino, me kerkesen nga paragrafi (2) i ketij neni dorezon
certifikate për perjashtim nga perdorimi të automatit apo
tavolines, të leshuar nga ana e personit juridik të autorizuar
nga ministri i Financave.
(5) Ministria e Financave me aktvendim vendos për
ndryshimin e numrit të automateve dhe tavolinave në kazino në afat prej tete ditesh nga dita e parashtrimit të kerkeses.
Neni 66
(1) Për organizimin e lojerave të fatit në kazino organizuesi i lojerave të fatit në kazino i paguan kompensimet në
vijim:
1) për tavoline për rulet, organizuesi paguan kompensim mujor në shume prej 3 300 eurosh në kundervlere me
denare sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e pageses, për tavoline
për rulet dhe
2) për tavolina tjera në kazino, organizuesi paguan
kompensim mujor në shume prej 1 850 eurosh në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes Popullore
të Republikes së Maqedonise në diten e pageses, për tavoline.
(2) Kompensimi nga paragrafi (1) i ketij neni paguhet
deri në të 15-in e muajit për muajin paraprak.
(3) Organizuesi i lojerave të fatit në kazino një here në
muaj në Ministrine e Financave parashtron raporte për të
hyrat e realizuara sipas llojit të lojerave.
(4) Organizuesi i lojerave të fatit në kazino detyrohet
që t'i mbaje të dhenat për perllogaritjet ditore për automat,
perkatesisht tavoline për loje të fatit.
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(5) Të dhenat nga evidenca me perllogaritjet mujore
perfundimtare dhe kopje nga deshmia për pagesen e kompensimeve nga paragrafi (1) i ketij neni, nga ana e organizuesit të lojerave të fatit në kazino dorezohen në Ministrine
e Financave deri në të 15-in e muajit për muajin paraprak.
(6) Për automatet për lojera të fatit, të vendosur në kazino, në menyre perkatese zbatohen dispozitat e neneve 89
dhe 94 të ketij ligji.
Neni 67
Vlera e zhetoneve promovues në kazino nuk mund të
jete më e madhe se 2% nga të hyrat mujore të kazinose.
Neni 68
Pagesa e fitimeve në para, perkatesisht marrja e fitimeve në mall dhe fitimeve tjera në lojerat e fatit në kazino behet në afat të caktuar me rregullat e lojes së fatit, i cili nuk
mund të jete më i gjate se 60 dite nga dita e realizimit të fitimit.
Neni 69
Kazinoja mund me rregullore të percaktoje orar pune
prej 24 oresh në dite, çdo dite, pavaresisht nese me ligj apo
me rregull tjeter eshte percaktuar feste shteterore apo fetare
apo ndonje dite tjeter jopune.
Neni 70
(1) Kazinoja doemos duhet të kete arke dhe lokal të vecuar mbrojtes për ruajtjen e parave dhe sendeve tjera me
vlere.
(2) Arketimet dhe pagesat te lojerat e fatit në kazino
kryhen në denare apo në valute të huaj në pajtim me rregullat nga sfera e punes devizore.
(3) Në kazino doemos duhet të kete kembimore, ndersa
mund të kete edhe lokal për dhenien e sherbimeve hotelerie
në të cilin sherbehen ushqim dhe pije.
(4) Organizuesi i lojerave të fatit në kazino detyrohet
që të siguroje mbikeqyrje të panderprere audio-vizuale në
kazino me incizim, ashtu që të sigurohet mbikeqyrje e panderprere dhe e drejtperdrejte.
(5) Organizuesi i lojerave të fatit në kazino detyrohet
që dokumentacionin për incizim të panderprere ta ruaje 15
dite apo me kerkese të Drejtorise së të Hyrave Publike edhe më gjate.
(6) Të dhenat nga dokumentacioni nga paragrafi (5) i
ketij neni, paraqesin fshehtesi afariste, kurse organizuesi i
lojerave të fatit në kazino mund t'ua kumtoje personave tjere vetem në pajtim me ligjin.
(7) Organizuesi i lojerave të fatit në kazino detyrohet
që t'i mbikeqyre pjesemarresit në lojerat e fatit dhe vizitoret
që loja të mund të zhvillohet në pajtim me dispozitat e ketij
ligji dhe rregullat e lojes.
(8) Organizuesi i lojerave të fatit në kazino detyrohet
që të siguroje mbrojtje personale të pjesemarresve në lojerat e fatit dhe vizitoreve.
(9) Kazinoja doemos duhet të kete sistem perllogarites
qendror (server) për mbikeqyrje onllajn, i cili mundeson
lidhje me sistemin informativ të Drejtorise së të Hyrave
Publike dhe që doemos duhet vecanerisht të siguroje rrjetezim qendror të të gjithe automateve të një organizuesi të lojerave të fatit në kazino, që mundeson kontroll eventual të
të dhenave nga ana e Drejtorise së të Hyrave Publike, për
të gjithe automatet e lidhur.
(10) Kushtet hapesinore dhe kushtet teknike-teknologjike që duhet t'i plotesoje kazinoja më afersisht i percakton
ministri i Financave me aktin nga neni 21 paragrafi (1) i
ketij ligji.
Neni 71
(1) Personat me uniforme mund të hyjne në kazino vetem për kryerjen e puneve zyrtare.
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(2) Në kazino nuk lejohet futja e mjeteve ndihmese teknike, të pershtatshme për arritjen e perparesise në lojen e
fatit.
(2) Organizuesi i lojerave të fatit në kazino detyrohet
që të siguroje mbikeqyrje në hyrjen dhe daljen në kazino
me evidentimin e vizitoreve dhe mbikeqyrje të panderprere
audiovizuele, perkatesisht kontroll të recepcionit, me incizim të hyrjes, perkatesisht të daljes në kazino.
(4) Kazinoja mund personave të caktuar në baze të vleresimit, perkohesisht apo në menyre të perhershme t'ua
ndaloje apo t'ua kufizoje pjesemarrjen në lojerat e fatit në
kazino.
Neni 72
(1) Të punesuarit në kazino të cilet drejtperdrejt marrin
pjese në organizimin e lojerave të fatit doemos duhet të jene të aftesuar profesionalisht për pune në kazino.
(2) Të punesuarit në kazino nuk guxojne të marrin pjese në lojerat e fatit si lojtare në kazinone në të cilen punojne.
(3) Të punesuarit në kazino doemos duhet t'i ruajne si
fshehtesi afariste të dhenat të cilat i kane mesuar gjate kryerjes të punes së tyre.
2. Lojera të fatit në bastore
2.1. Licenca për organizimin e lojerave të fatit
në bastore
Neni 73
(1) Licence për organizimin e lojerave të fatit në bastore leshohet nga ana e Qeverise së Republikes së Maqedonise në baze të kerkeses së parashtruar në Ministrine e Financave.
(2) Kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni mund ta parashtroje shoqeria tregtare e cila në diten e parashtrimit të
kerkeses ka paguar kryegje themelore e cila nuk mund të
jete më e vogel se 500 000 euro në kundervlere me denare
sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes së
Maqedonise në diten e pageses.
(3) Shoqeria tregtare nga paragrafi (2) i ketij neni, krahas deshmive nga neni 40 paragrafi (3) i ketij ligji detyrohet që të dorezoje edhe deshmi për plotesimin e kushteve
hapesinore dhe kushteve teknike-teknologjike për organizimin e lojerave të fatit në bastore, të leshuar nga organ kompetent.
Neni 74
(1) Licenca për organizimin e lojerave të fatit në bastore leshohet për periudhe prej tre vjetesh.
(2) Për marrjen e licences për organizimin e lojerave të
fatit në bastore paguhet kompensim në shume prej 105 000
eurosh në kundervlere me denare, sipas kursit të mesem të
Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e
pageses.
(3) Licenca për organizimin e lojerave të fatit në bastore ka të beje me organizimin e lojerave të fatit me venien
bast nepermjet vendeve për pagese-arketim.
(4) Organizuesi i lojerave të fatit në bastore ka të drejte
që t'i ndryshoje lokalet afariste në të cilat organizohen lojerat e fatit në bastore.
(5) Organizuesi i lojerave të fatit në bastore me kerkesen për ndryshimin e lokalit afarist në Ministrine e Financave detyrimisht parashtron:
1) deshmi se lokali i ri afarist i ploteson kushtet hapesinore dhe kushtet teknike-teknologjike për organizimin e lojerave të fatit në bastore dhe
2) deshmi se lokali afarist paraprak eshte mbyllur, perkatesisht në të nuk organizohen lojera të fatit në bastore
nga ana e organizuesit.
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(6) Ministria e Financave me aktvendim vendos për
ndryshimin e lokalit afarist në afat prej tete ditesh nga dita
e parashtrimit të kerkeses.
Neni 75
Kerkuesi për leshimin e licences për organizimin e lojerave të fatit në bastore detyrohet që të kete të siguruar sistem kompjuterik në të cilin jane të lidhur të gjithe kompjuteret nepermjet të cileve do të behet evidentimi i pagimit
dhe arketimit nga të gjitha vendet e tij të pagimit-arketimit,
ashtu që sistemi siguron të dhena për pagimin dhe arketimin në cdonjerin prej kompjutereve që mund të paraqiten
në çdo kohe dhe sistemi i tille doemos duhet të mundesoje
lidhje të tij me sistemin kompjuterik perkates të Drejtorise
së të Hyrave Publike.
Neni 76
(1) Organizuesi i lojerave të fatit në bastore për sigurimin e pageses së fitimeve të pjesemarresve në lojerat e fatit
në bastore, për pagimin e taksave publike të percaktuara
me ligj, si dhe për kompensimet dhe taksen e posacme, të
percaktuara me kete ligj, detyrohet që të deponoje depozite
apo të siguroje garanci bankare, në banke me seli në Republiken e Maqedonise, në shume prej 300 000 eurosh në
kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e deponimit,
perkatesisht në diten e dhenies së garancise bankare.
(2) Me leshimin e licences dhe pageses së depozites,
perkatesisht garancise bankare në lartesi nga paragrafi (1) i
ketij neni, organizuesi i lojerave të fatit në bastore ka të
drejte që të organizoje lojera të fatit në bastore në më së
shumti 25 vende për pagese-arketim.
(3) Organizuesi i lojerave të fatit në bastore ka të drejte
ta rrise numrin e vendeve për pagese-arketim me parashtrimin e kerkeses në Ministrine e Financave, të ciles ia bashkengjitet deshmine nga neni 73 paragrafi (3) i ketij ligji,
me ç'rast për çdo dhjete vendet e ardhshme për pagese-arketim, organizuesi detyrohet që të dorezoje deshmi për depozite të paguar, perkatesisht të parashtroje garanci bankare, në shume prej 50 000 eurosh në kundervlere me denare
sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes së
Maqedonise në diten e pageses së depozites, perkatesisht
në diten e dhenies së garancise bankare, që sherbejne për
sigurimin e pagimit të fitimeve pjesemarresve në lojerat e
fatit në bastore, për pagimin e taksave publike të percaktuara me ligj, si dhe për kompensimet dhe taksen e posacme,
të percaktuara me kete ligj.
(4) Nese zvogelohet depozita apo aktivizohet garancia
bankare nën shumen e percaktuar me kete ligj, organizuesi
i lojerave të fatit në bastore detyrohet që ta plotesoje shumen deri në shumen e plote të percaktuar me kete ligj, më
së voni në afat prej 48 oresh, ndersa për çdo ndryshim të
bere organizuesi detyrohet që menjehere ta njoftoje Ministrine e Financave.
Neni 77
(1) Organizuesi i lojerave të fatit në bastore miraton
rregulla të lojes për organizimin e lojerave të fatit në bastore, të cilat zbatohen pas pelqimit të marre nga Ministria e
Financave.
(2) Para fillimit të lojes së fatit organizuesi i lojerave të
fatit në bastore detyrohet që rregullat e lojes së fatit t'i vendose në vend të dukshem në lokalin ku behet organizimi i
lojerave të fatit, perkatesisht në çdo vend për pagese-arketim.
(3) Pagimet dhe arketimet për venie bast pranohen, perkatesisht paguhen në vendet për pagese-arketim të organizuesit të lojerave të fatit në bastore.
(4) Organizuesi i lojerave të fatit në bastore detyrohet
që në vend të dukshem të vendose në çdo vend për pagesearketim shenje e cila i permban të dhenat për organizuesin,
lokacionin, si dhe afatin e vlefshmerise së licences.
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2.2. Rregullat e lojerave të fatit në bastore
Neni 78
Rregullat për organizimin e lojerave të fatit në bastore
permbajne vecanerisht:
1) emrin dhe seline e organizuesit të lojerave të fatit në
bastore;
2) emrin, pershkrimin dhe kohezgjatjen e lojes së fatit;
3) kushtet për pjesemarrje në lojen e fatit;
4) lartesine e depozites dhe afatin e fundit për pagesen
për pjesemarrje në lojen e fatit;
5) vendin ku organizohet loja e fatit, perkatesisht zonen ku
behet pagesa e depozitave për pjesemarrje në lojen e fatit;
6) llojin dhe vleren e pergjithshme të fitimit;
7) menyren, proceduren dhe kontrollin e percaktimit të
fitimeve;
8) menyren e shpalljes së rezultateve nga loja e fatit dhe
9) menyren dhe afatin për pagesen e fitimeve në para,
perkatesisht realizimin e fitimeve të llojit tjeter.
Neni 79
(1) Për organizimin e lojerave të fatit në bastore, organizuesi i lojerave të fatit në bastore paguan takse të posacme në lartesi prej 20% që llogaritet në dallimin ndermjet
shumes së paguar nga të gjithe kompjuteret në të gjitha
vendet për pagese-arketim të atij organizuesi dhe shumes
së paguar nga të gjithe kompjuteret në të gjitha vendet për
pagese-arketim, në baze mujore.
(2) Taksa e posacme nga paragrafi (1) i ketij neni, paguhet deri në të 15-in e muajit, për muajin paraprak.
(3) Deshmine për pagesen e takses së posacme nga paragrafi (1) i ketij neni, organizuesi i lojerave të fatit në bastore detyrohet që ta dorezoje në Ministrine e Financave
më së voni deri në të 15-in e muajit për muajin paraprak.
Neni 80
Pagesa e fitimeve në para, perkatesisht marrja e fitimeve në mall dhe fitimeve tjera në lojerat e fatit në bastore
behet në afat të caktuar me rregullat e lojes së fatit, i cili
nuk mund të jete më i gjate se 60 dite nga dita e realizimit
të fitimit.
Neni 81
Ndalohet organizimi i venies bast në territorin e Republikes së Maqedonise:
1) që eshte në kundershtim me kete ligj, zakonet e mira
afariste dhe moralin, dhe
2) që ka të beje me rezultatet e zgjedhjeve për president
të Republikes së Maqedonise, për deputete në Kuvendin e
Republikes së Maqedonise, për kryetare të komunave dhe
keshilltare në Keshillin e komunave, të komunave në qytetin e Shkupit dhe në qytetin e Shkupit.
Neni 82
(1) Organizuesi i lojerave të fatit në bastore doemos duhet të kete sistem perllogarites qendror për mbikeqyrje, i
cili duhet të gjendet në territorin e Republikes së Maqedonise dhe i cili doemos duhet të mundesoje lidhje me sistemin informativ të Drejtorise së të Hyrave Publike.
(2) Organizuesi i lojerave të fatit në bastore doemos duhet të kete softuer i cili i ploteson të gjitha kushtet teknike
për organizimin e lojes së fatit dhe arkivimin e të dhenave
në baza me pamundesi për ndryshimin e të dhenave.
(3) Kushtet hapesinore dhe kushtet teknike-teknologjike
që duhet t'i plotesojne vendet për pagese-arketim të organizuesit të lojerave të fatit në bastore, i percakton ministri i Financave me aktin nga neni 21 paragrafi (1) i ketij ligji.
Neni 83
Bastorja mund të percaktoje orar pune prej 24 oresh në
dite, çdo dite, pavaresisht nese me ligj apo me rregull tjeter
eshte percaktuar feste shteterore apo fetare apo ndonje dite
tjeter jopune.
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Neni 84
(1) Organizuesi i lojerave të fatit në bastore mund të
parashtroje kerkese në Ministrine e Financave për hapjen e
vendeve të reja për pagese-arketim.
(2) Me kerkesen për hapjen e vendit të ri për pagese-arketim, organizuesi i lojerave të fatit në bastore dorezon
deshmi për plotesimin e kushteve hapesinore dhe kushteve
teknike-teknologjike për organizimin e lojerave të fatit në
vendin për pagese-arketim.
Neni 85
(1) Ruajtja, regjistrimi dhe evidentimi i të dhenave për
pagesat e pranuara tek venia bast, behet në sistemin perllogarites qendror.
(2) Organizuesi i lojerave të fatit në bastore doemos duhet t'i ruaje të gjitha tiketat fituese të pademtuara, me numer serik së paku tre vjet.
3. Lojera të fatit në klub me automate
3.1 Licenca për organizimin e lojerave të fatit në klube
me automate
Neni 86
(1) Licence për organizimin e lojerave të fatit në klube
me automate leshohet nga ana e Qeverise të Republikes së
Maqedonise në baze të kerkeses së parashtruar në Ministrine e Financave.
(2) Kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni mund ta parashtroje shoqeria tregtare, e cila në diten e parashtrimit të
kerkeses ka paguar kryegje themelore e cila nuk mund të
jete më e vogel se 2 500 000 euro në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes
së Maqedonise në diten e pageses.
(3) Shoqeria tregtare nga paragrafi (2) i ketij neni, krahas deshmive nga neni 40 paragrafi (3) i ketij ligji, detyrohet që të dorezoje edhe:
1) deshmi për plotesimin e kushteve hapesinore dhe
kushteve teknike-teknologjike për organizimin e lojerave të
fatit në klub me automate, të leshuar nga organ kompetent
dhe
2) deshmi të leshuar nga ana e personit juridik të autorizuar nga ministri i Financave se automatet e vendosura në
klubin me automate jane teknikisht në rregull.
Neni 87
(1) Licenca për organizimin e lojerave të fatit në klube
me automate leshohet për periudhe prej gjashte vitesh.
(2) Për marrjen e licences për organizimin e lojerave të
fatit në klube me automate paguhet kompensim në shume
prej 78 750 euro në kundervlere me denare sipas kursit të
mesem të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise
në diten e pageses.
Neni 88
(1) Organizuesi i lojerave të fatit në klube me automate
ka të drejte që ta ndryshoje lokalin afarist në të cilin organizohen lojerat e fatit në klube me automate.
(2) Organizuesi i lojerave të fatit në klube me automate
parashtron kerkese për ndryshimin e lokalit afarist në Ministrine e Financave, me të cilen parashtron:
1) deshmi se lokali i ri afarist i ploteson kushtet hapesinore dhe tekniko-teknologjike për organizimin e lojerave të
fatit në klube me automate dhe
2) deshmi se lokali afarist paraprak eshte mbyllur, perkatesisht në të nuk organizohen lojerat e fatit në klube me
automate nga ana e organizuesit.
(3) Ministria e Financave me aktvendim vendos për
ndryshimin e lokalit afarist në afat prej tete ditesh nga dita
e parashtrimit të kerkeses.
(4) Organizuesi i lojerave të fatit në klub me automate
ka të drejte që ta rrise numrin e lokaleve afariste në të cilat
organizohen lojerat e fatit në klube me automate.
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(5) Organizuesi i lojerave të fatit në klube me automate
parashtron kerkese për rritjen e numrit të lokaleve afariste
në Ministrine e Financave, të ciles ia bashkengjite deshmine nga paragrafi (2) pika 1 e ketij neni.
(6) Ministria e Financave me aktvendim vendos për
rritjen e numrit të lokaleve afariste në afat prej tete ditesh
nga dita e parashtrimit të kerkeses.
Neni 89
Kerkuesi për leshimin e licences për organizim të lojerave të fatit në klube me automate doemos duhet të siguroje sistem kompjuterik nepermjet të cilit jane lidhur të gjithe
automatet, pa marre parasysh nese ato jane vendosur në një
ose më shume lokale afariste të organizuesit të lojerave të
fatit në klube me automate, ashtu që sistemi siguron të dhena personale për pagesen e çdo automati që mund të paraqiten në çdo kohe dhe sistemi i ketille doemos duhet të
mundesoje lidhjen e tij me sistemin kompjuterik perkates
të Drejtorise së të Hyrave Publike.
Neni 90
(1) Organizuesi i lojerave të fatit në klube me automate
për sigurim të pageses së fitimeve të pjesemarresve në lojerat e fatit në klube me automate, për pagesen e taksave
publike të percaktuara me ligj si dhe për kompensimet dhe
taksat e posacme të percaktuara me kete ligj detyrohet që të
deponoje depozite ose të siguroje garanci bankare, në banke me seli në Republiken e Maqedonise, në shume prej 10
000 eurosh në kundervlere me denare sipas kursit të mesem
të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten
e deponimit, perkatesisht në diten e leshimit të garancise
bankare.
(2) Nese zvogelohet depozita ose aktivizohet garancia
bankare në shumen e percaktuar me ligj, organizuesi i lojerave të fatit në klube me automate detyrohet që ta plotesoje
shumen deri në shumen e plote të percaktuar me kete ligj,
më së voni në afat prej 48 oresh, ndersa për çdo ndryshim
të shkaktuar organizuesi detyrohet që menjehere ta njoftoje
Ministrine e Financave.
3.2 Rregullat e lojerave të fatit në klub me automat
Neni 91
(1) Organizuesi i lojerave të fatit në klub me automat
miraton rregulla të lojes për organizimin e lojerave të fatit
në klube me automate që zbatohen pas pelqimit të marre
nga Ministria e Financave.
(2) Para fillimit të lojes së fatit organizuesi i lojerave të
fatit në klub me automate detyrohet që rregullat e lojes së
fatit t'i vendos në vend të dukshem në lokalin ku behet organizim i lojes së fatit.
Neni 92
(1) Rregullat e lojerave të fatit në klub me automat i
permbajne vecanerisht:
1) llojet e lojerave të fatit që organizohen në klub me
automate;
2) kushtet për hyrje në klube me automate (deshmi për
identitetin dhe kontrollin e vizitoreve);
3) kushtet me të cilat pjesemarresve të caktuar në lojerat e fatit u eshte ndaluar hyrje në klube me automate ose
pjesemarrje në lojen e fatit;
4) ndalimet për nxitjen dhe kreditimin e pjesemarresve
në lojen e fatit;
5) orarin e punes së klubit me automate ;
6) rregullat për çdo lloj të lojes së fatit e cila do të organizohet, kushtet për pjesemarrje në lojen e fatit, lartesine e
depozites në lojen e fatit, cmimin e zhetoneve ose poenet
kreditor në lojen e fatit në automate me pershkrim të menyres së evidentimit në regjistrin total të automatit dhe afatin
e fundit për pagesen për pjesemarrje në lojen e fatit;
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7) të dhenat për llojin dhe numrin e automateve për lojera, me të dhena të hollesishme për identifikimin e tyre
dhe
8) menyren dhe afatin për pagesen e fitimeve në para,
perkatesisht realizimin e fitimeve të llojit tjeter.
(2) Për çdo lloj të lojerave të fatit në klub automati sillen rregulla të vecanta që doemos duhet të jene në pajtim
me traditat e mira afariste dhe rregullat nderkombetare të
lojerave të fatit në klub automati.
(3) Pjesemarresve në lojerat e fatit që gjate lojes së fatit
do t’i shkelin rregullat e lojes së fatit, organizuesi i lojes së
fatit në klub me automate mund t'ua ndaloje pjesemarrjen e
metutjeshme në lojerat e fatit dhe pranine në klub me automate.
Neni 93
(1) Organizuesi i lojerave të fatit në klub me automate
mund t'i organizoje vetem ato lojera të fatit në vellim dhe
lloj të percaktuar me licence.
(2) Për ndryshimin e numrit dhe llojit të automateve për
lojera të fatit në klub automati i cili eshte i parapare me licencen, organizuesi i lojerave të fatit në klub me automate
detyrohet që të paraqese kerkese në Ministrine e Financave.
(3) Nese organizuesi i lojerave të fatit në klub me automate deshiron që ta rrise numrin e automateve në klubi automati, me kerkesen nga paragrafi (2) i ketij neni dorezon
deshmi për plotesimin e kushteve hapesinore dhe teknikoteknologjike në lokalin afarist për organizimin e lojerave të
fatit në automate dhe certifikate për rregullsi teknike të automateve të sapovendosur të leshuar nga ana e personit juridik të autorizuar nga ministri i Financave.
(4) Nese organizuesi i lojerave të fatit në klub me automate deshiron ta zvogeloje numrin e automateve në klub
me automate, me kerkesen nga paragrafi (2) i ketij neni dorezon certifikate për perjashtim nga perdorimi i automatit
të leshuar nga ana e personit juridik të autorizuar nga ministri i Financave.
(5) Ministri i Financave me aktvendim vendos për
ndryshimin e numrit të automateve në klub me automate në
afat prej tete ditesh nga dita e paraqitjes së kerkeses.
Neni 94
(1) Për organizimin e lojerave të fatit në klub me automate organizuesi i lojerave të fatit në klub automati paguan
takse të posacme në lartesi prej 20% e cila llogaritet në dallimin ndermjet shumes së paguar në të gjithe automatet e
atij organizuesi dhe shumes së paguar nga të gjithe automatet, në të gjitha lokalet afariste të organizuesit, në baze mujore.
(2) Taksa e posacme nga paragrafi (1) i ketij neni paguhet deri në të 15-in e muajit, për muajin paraprak.
(3) Deshmine për pagesen e takses së vecante nga paragrafi (1) i ketij neni organizuesi i lojerave të fatit në klub
me automate detyrohet që t'ia dorezoje Ministrise së Financave më së voni deri në daten 15 të muajit për muajin
paraprak.
Neni 95
Pagesa e fitimeve monetare, perkatesisht marrja e mallrave dhe fitimeve tjera te lojerat e fatit në klub me automate behet në afat të caktuar me rregullat e lojerave të fatit, i
cili nuk mund të jete më i gjate se 60 dite nga dita e realizimit të fitimit.
Neni 96
(1) Klubi me automate doemos duhet të kete arke dhe
kasaforte për ruajtjen e parave dhe vlerave tjera.
(2) Klubi me automate mund të kete lokal për dhenien
e sherbimeve të hotelerise në të cilen sherbehen ushqime
dhe pije.
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(3) Klubi me automate mund të percaktoje orar pune
prej 24 oresh, çdo dite, pavaresisht nga ajo nese me ligj ose
dispozite tjeter eshte caktuar feste shteterore ose fetare ose
dite tjeter jo pune.
(4) Organizuesi i lojerave të fatit në klub me automate,
personave në baze të vleresimit, perkohesisht mund t'u ndaloje ose kufizoje pjesemarrje në lojerat e fatit në klub me
automate.
(5) Kushtet hapesinore dhe kushtet teknike-teknologjike të cilat duhet t'i plotesoje klubi me automate i percakton
ministri i Financave me aktin e nenit 21 paragrafi (1) të ketij ligji.

2) licencen për organizator të lojerave të fatit nepermjet
internetit, perkatesisht subjektit i cili ka furnizuar shfrytezimin e softuerit për lojerat e fatit nepermjet internetit, e autorizon bartesin e kesaj licence të kesaj platforme softuerike që t'i organizoje, menaxhoje dhe pergatite lojerat e fatit
nepermjet rrjetit global të internetit te pjesemarresit në lojerat e fatit.
(2) Qeveria e Republikes së Maqedonise leshon certifikate të platformes harduerike dhe softuerike të cilen bartesit e licences për organizimin e lojerave të fatit e shfrytezojne për regjistrimin e të gjitha transaksioneve financiare
dhe llojeve tjera të të dhenave (host).

Neni 97
(1) Automatet e lojerave të fatit mund të jene automate
për një pjesemarres në lojerat e fatit dhe automate në të cilet njekohesisht mund të marrin pjese më shume pjesetare
në lojerat e fatit (rulete elektronike).
(2) Automatet për lojera të fatit doemos duhet të jene të
programuar ashtu që numrin e pergjithshem të kombinimeve programore t'u paguajne pjesemarresve në lojerat e fatit
së paku 87% nga vlera e pagesave për pjesemarrje në lojerat e fatit.
(3) Vendimi për fitim ose humbje caktohet me program
elektronik në forme të gjeneratorit të numrave të rastit.
(4) Gjeneratori i numrave të rastesishem nga paragrafi
(3) i ketij neni doemos duhet t'i plotesoje kushtet në vijim:
1) numri i rastit të jete statistikor dhe i pavarur dhe
2) numri i rastit të mos mund të parashihet.

Neni 100
(1) Kontrollin e plotesimit të standardeve dhe kushteve
të pajisjes dhe funksionalitetin e softuerit për organizimin e
lojerave të fatit nepermjet internetit në aspekt të harmonizimit të tyre me kushtet dhe standardet i kryejne personat e
autorizuar juridike.
(2) Ministria e Financave publikon listen e personave të
autorizuar të cilet mund ta kryejne kontrollin e plotesimit të
standardeve dhe kushteve të pajisjes, perkatesisht funksionalitetin e softuerit.
(3) Ministria e Financave, në listen e personave të autorizuar juridike mund t'i perfshije ato subjekte të cilat kane
pajisje dhe dituri që t'i kryejne kontrollet e nevojshme, si
dhe nese kane seli në territorin e Republikes së Maqedonise, në territorin e shteteve anetare të Bashkimit Evropian,
OECD-së dhe SHBA-së.
(4) Kushtet dhe standardet teknike minimale në pikepamje të pajisjes (harduerit), si dhe funksionalitetin i softuerit për organizimin e lojerave të fatit nepermjet internetit i
percakton ministri i Financave.

VI. LOJERA TË FATIT NEPERMJET INTERNETIT
1. Kushtet e pergjithshme për organizimin e lojerave të
fatit nepermjet internetit
Neni 98
(1) Lojerat e fatit nepermjet internetit organizohen në
baze të licences të cilen e leshon Qeveria e Republikes së
Maqedonise në baze të kerkese së paraqitur në Ministrine e
Financave.
(2) Licencat leshohen për periudhe prej kater vjetesh.
(3) Kerkese për marrjen e licences për organizimin e
lojerave të fatit nepermjet internetit mund të paraqese shoqeria tregtare, e cila eshte e regjistruar në Republiken e
Maqedonise, e cila ka kryegje themelore së paku prej 40
000 eurosh në kundervlere me denare sipas kursit mesatar
të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten
e pageses dhe e cila i ploteson kushtet e vecanta të percaktuara me kete ligj për atë lloj të licences për lojerat e fatit
që zhvillohen nepermjet internetit për të cilen paraqitet kerkesa.
2. Lloje të licencave dhe certifikatave për lojerat e fatit
nepermjet internetit
Neni 99
(1) Qeveria e Republikes së Maqedonise leshon dy lloje të licencave për lojerat e fatit nepermjet internetit dhe
atë:
1) licence për prodhues, pronar ose shfrytezues të autorizuar të lojerave të fatit nepermjet internetit (në tekstin e
metejme: licence për prodhues), perkatesisht prodhues,
pronar ose shfrytezues të autorizuar të softuerit për organizimin e lojerave të fatit i cili i ka të drejtat mbi softuerin i
cili shfrytezohet për organizimin e lojerave të fatit, e autorizon bartesin e kesaj licence që të disponoje me softuerin,
vete ta shfrytezoje për organizimin e lojerave të fatit nepermjet internetit pas plotesimit të kushteve tjera të ketij
ligji, perkatesisht të mund t'ia jape me qira organizuesit të
lojerave të fatit që zhvillohen nepermjet internetit dhe

3. Licenca për prodhues
Neni 101
(1) Licenca për prodhues i leshohet kerkuesit me qellim
që ai të mund të prodhoje softuer për organizimin e lojerave të fatit nepermjet internetit ose në menyre tjeter të fitoje
pronesi mbi softuerin për organizimin e lojerave të fatit nepermjet internetit për shitjen e saj ose huazimin e bartesve
të licences për organizimin e lojerave të fatit nepermjet internetit, perkatesisht vete ta shfrytezoje si organizator i lojerave të fatit nepermjet internetit.
(2) Bartesi i licences për prodhues nuk i ka të drejtat
dhe obligimet të cilat fitohen në baze të licences si organizator i lojerave të fatit, por ai ka të drejte të paraqese kerkese për marrjen e licences për organizimin e lojerave të fatit.
(3) Bartesi i licences për prodhues ka pergjegjesi për rregullshmerine e softuerit të cilin e shet, perkatesisht e merr
me qira për organizimin e lojerave të fatit dhe ai detyrohet që
të siguroje harmonizim të softuerit të cilin e shet, perkatesisht e merr me qira për organizimin e lojerave të fatit nepermjet internetit me kushtet dhe standardet të cilat i ka percaktuar ministri i Financave për funksionalitetin e softuerit.
(4) Bartesi i licences për prodhues paguan kompensim
për leshimin e licences në shume prej 25 000 eurosh në
kundervlere me denare sipas kursit mesatar të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e pageses.
Neni 102
(1) Kerkuesi i licences për prodhues pervec kushteve të
pergjithshme duhet t'i plotesoje kushtet në vijim:
1) të kete pajisje kompjuterike dhe pajisje tjeter, perkatesisht harduer, sipas standardeve dhe kushteve të percaktuara nga ana e ministrit të Financave, ndersa të vertetuara
nga ana e personit të autorizuar juridik;
2) të jete pronar, perkatesisht bartes i të drejtes së programit kompjuterik, perkatesisht programeve ose softuerit i
cili ka për qellim ta shese, perkatesisht ta marre me qira,
ndersa softueri i cili paraqet baze programore për lojerat e
fatite nepermjet internetit dhe
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3) programi kompjuterik, perkatesisht programet të cilat sherbejne për organizimin e lojerave të fatit nepermjet
internetit doemos duhet të lejohen nga ana e personit të autorizuar juridik se i plotesojne kushtet dhe standardet për
funksionalitet të percaktuara nga ana e ministrit të Financave për kete lloj të programeve kompjuterike.
(2) Me kerkesen për leshimin e licences për prodhues
kerkuesi dorezon:
1) dokument për regjistrimin e shoqerise tregtare të leshuar nga Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise;
2) akt për themelimin e shoqerise tregtare;
3) deshmi për të drejten e pronesise ose të drejten e
shfrytezimit të hapesires në të cilen gjendet selia e organizuesit të lojerave të fatit nepermjet internetit;
4) deshmi se kryegjeja themelore e shoqerise tregtare
eshte në teresi e paguar;
5) certifikate për taksa të paguara publike, të leshuar
nga organi kompetent;
6) informate për gjendjen ekonomike-financiare të subjektit e leshuar nga Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise, me të cilen vertetohen rezultate financiare pozitive në punen e subjektit për periudhen e vitit të fundit afarist, ndersa nese subjekti nuk eshte më i vjeter se një vit
nga dita e themelimit të tij deri në diten e paraqitjes së kerkeses;
7) deklarate nga organizuesi e verifikuar në noter se më
pare nuk i eshte hequr licenca ose lloj tjeter i lejes ose leja
për organizimin e lojerave të fatit në vend ose në vend të
huaj;
8) certifikate të leshuar nga organi kompetent se drejtoret e shoqerise tregtare nuk jane në menyre të plotfuqishme
të akuzuar me denim me burgim pa kushtezim në kohezgjatje së paku prej gjashte muajsh;
9) elaborat për pajim kadrovik të kerkuesit dhe
10) deshmi dhe dokumente tjera të percaktuara me kete
ligj.

(2) Me kerkesen për leshimin e licences për prodhues
kerkuesi dorezon:
1) dokument për regjistrimin e shoqerise tregtare të leshuar nga Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise;
2) akt për themelimin e shoqerise tregtare;
3) deshmi për të drejten e pronesise ose të drejten e
shfrytezimit të hapesires në të cilen gjendet selia e organizuesit të lojerave të fatit që zhvillohen permes internetit;
4) deshmi se kryegjeja themelore e shoqerise tregtare
eshte në teresi e paguar;
5) certifikate për taksa të paguara publike, të leshuara
nga organi kompetent;
6) informate për gjendjen ekonomike-financiare të subjektit e leshuar nga Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise, me të cilen vertetohen rezultate financiare pozitive në punen e subjektit për periudhen e vitit të fundit afarist, ndersa nese subjekti nuk eshte më i vjeter se një vit
nga dita e themelimit të tij deri në diten e paraqitjes së kerkeses;
7) deklarate nga organizuesi të verifikuar në noter se
më heret nuk i eshte hequr licenca ose lloj tjeter i lejes ose
leja për organizimin e lojerave të fatit në vend ose në vend
të huaj;
8) certifikate të leshuar nga organi kompetent se drejtoret e shoqerise tregtare nuk jane në menyre të plotfuqishme
të gjykuar me denim me burg pa kushtezim në kohezgjatje
së paku prej gjashte muajsh;
9) elaborat për pajim kadrovik të kerkuesit;
10) rregullat e lojes, për çdo individ të vecante të lojes
së fatit nepermjet internetit dhe
11) deshmi dhe dokumente tjera të percaktuara me kete
ligj.

4. Licenca për organizuesin e lojerave të fatit nepermjet
internetit

Neni 105
(1) Certifikate për platforme harduerike dhe softuerike
(host) i leshohet personit juridik të regjistruar në Republiken e Maqedonise ose në vend të huaj nese pajisja eshte e
vendosur në hapesirat të cilat i plotesojne kushtet si vijon:
1) t'i plotesoje standardet perkatese të percaktuara nga
ana e organizates nderkombetar për standardizim (ISO) dhe
asociacionit për industri telekomunikuese (TIA);
2) të posedoje pajisje harduerike, ngarkim me energji
elektrike dhe kushte tjera të cilat i percakton ministri i Financave;
3) të garantoje siguri dhe diversitet për furnizim me internet dhe telekomunikime;
4) të siguroje sisteme për mbrojtjen nga zjarri, vershimet dhe fatkeqesite tjera, në pajtim me standardet e llojit
VESDA, FM200 dhe ngjashem;
5) të percaktoje procedura për ngritjen e sistemit në rast
të mosfunksionimit të perkohshem;
6) të percaktoje politike të personit juridik për trajnimin
e të punesuarve dhe
7) kushte tjera të cilat kane të bejne me qendrueshmerine dhe sigurine e sherbimeve të cilat i ofron bartesi i certifikates.
(2) Kushtet për sigurimin dhe sigurine e sherbimeve
nga paragrafi (1) pika 7 të ketij neni më afersisht i percakton ministri i financave.

Neni 103
(1) Licence për organizimin e lojerave të fatit nepermjet internetit i leshohet kerkuesit, me qellim që e njejta
mund t'i organizoje të gjitha lojerat e fatit nepermjet rrjetit
global të internetit.
(2) Bartesi i licences për organizimin e lojerave të fatit
nepermjet internetit paguan kompensim për leshimin e licences në shume prej 50 000 eurosh në kundervlere me denare sipas kursit mesatar të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e pageses.
(3) Bartesi i licences për organizimin e lojerave të fatit
nepermjet internetit paguan takse të vecante në shume prej
0,5% nga shuma e pergjithshme e pagesave, me baze mujore, deri më 15-in e muajit për muajin paraprak.
Neni 104
(1) Kerkuesi i licences për organizues të lojerave të fatit nepermjet internetit krahas kushteve të pergjithshme duhet t'i plotesoje kushtet ne vijim:
1) të posedoje pajisje kompjuterike dhe pajisje tjeter,
perkatesisht harduer, sipas standardeve dhe kushteve të
percaktuara nga ana e ministrit të Financave, ndersa të vertetuara nga ana e personit të autorizuar juridik;
2) të kete të drejte të shfrytezoje program kompjuterik,
perkatesisht programe për organizimin e lojerave të fatitsoftuer nepermjet internetit, nepermjet të cilit pjesemarresit
në lojerat e fatit marrin pjese në lojerat e fatit nepermjet të
rrjetit global të internetit, programi i cili eshte fituar nga
bartesi i licences për prodhues dhe
3) të siguroje pajisje funksionale kompjuterike (harduer
dhe softuer) e cila mundeson lidhje me sistemin informativ
të Drejtorise për të Hyra Publike për mbikeqyrjen dhe kontrollin e punes.

5. Certifikata për platforme harduerike dhe softuerike
(Host certifikata)

Neni 106
(1) Për sigurimin e pageses së fitimeve ndaj pjesemarresve të lojerave të fatit nepermjet internetit, shlyerjen e
kompensimeve për organizimin e lojerave të fatit nepermjet internetit, si dhe tatimeve dhe taksave tjera publike, si
dhe obligimeve tjera, organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit detyrohet që për gjithe periudhen e vlefshmerise së licences për organizimin e lojerave të fatit nepermjet
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internetit të siguroje garanci bankare me shume prej 50 000
eurosh në kundervlere me denare sipas kursit mesatar të
Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e
leshimit të garancise bankare, të leshuar nga banka me seli
në Republiken e Maqedonise.
(2) Nese bartesi i licences për organizimin e lojerave të
fatit nepermjet internetit nuk e dorezon në Ministrine e Financave garancine bankare paragrafi (1) i ketij neni në afat
prej dhjete ditesh nga dita e marrjes së licences, Qeveria e
Republikes së Maqedonise do t'ia ndaloje organizimin e lojerave të fatit nepermjet internetit dhe Ministria e Financave do të filloje procedure për heqjen e licences.
(3) Nese në periudhen e vlefshmerise së licences për
organizimin e lojerave të fatit nepermjet internetit paguhen
mjete nga garancia bankare, bartesi i licences detyrohet që
ta riperterije në afat sa më të shkurter, ndersa më së voni në
afat prej 48 oresh.
Neni 107
Personat pergjegjes në personin juridik bartes të licences
për organizimin e lojerave të fatit nepermjet internetit detyrimisht duhet të kene vendbanim të perhershem, perkatesisht
vendqendrim në territorin e Republikes së Maqedonise.
Neni 108
(1) Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit
për çdo lloj të vecante të lojes nepermjet internetit detyrimisht percakton rregulla të lojes.
(2) Rregullat e lojerave paraqiten për pelqim në Ministrine e Financave, ndersa mund të zbatohen pas marrjes së
pelqimit.
(3) Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit
nuk guxon t'i ndryshoje rregullat gjate organizimit të çdo
loje të vecante.
(4) Çdo ndryshim i rregullave të lojerave dorezohet në
Ministrine e Financave, ndersa mund të zbatohet sipas lejimit të saj nga ana e Ministrise së Financave.
(5) Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit
detyrohet që në Ministrine e Financave të dorezoje të dhena për llojin dhe lartesine e kompensimit të cilin e arketon
nga pjesemarresit në lojerat e fatit nepermjet internetit për
pjesemarrje në lojerat e fatit.
6. Dorezimi i informatave financiare
Neni 109
(1) Puna financiare, transaksionet, perkatesisht pagesat
e depozitave ose pjesemarrjet dhe pagesat e fitimeve në lojerat e fatit nepermjet internetit behen nepermjet bankave
me seli në Republiken e Maqedonise.
(2) Transaksionet ndermjet bartesit të licences për organizimin e lojerave të fatit nepermjet internetit dhe rezidentit të Republikes së Maqedonise behen në denare, ndersa
transaksionet ndermjet bartesit të licences dhe jorezidentit
në valute të huaj behen në pajtim me rregullat nga sfera e
punes devizore.
Neni 110
(1) Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit
detyrohet që në çdo kohe, me kerkese të Drejtorise së të
Hyrave Publike, si dhe me kerkese të Ministrise së Financave të siguroje informata për punen e pergjithshme financiare.
(2) Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit
gjate çdo pagese detyrohet që ta kontrolloje dhe vertetoje
regjistrimin e pjesemarresit në lojerat e fatit, ta vertetoje lojen e pjesemarresit në lojerat e fatit, sigurine dhe procedurat e interne në lidhje me pjesemarresin në lojerat e fatit
dhe të siguroje që rregullat të cilat kane të bejne me lojen
të zbatohen.
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7. Sistemi kontrollues
Neni 111
(1) Kerkuesi i licences për organizimin e lojerave të fatit nepermjet internetit në Ministrine e Financave paraqet
detyrimisht rregulla, procedura, procedime, masa dhe protokolle, si dhe dokumentacion tjeter të nevojshem për menyren e punes së bartesit të licences, qasje në informata, siguri të transaksioneve dhe masave tjera për pune të rregullt
dhe ligjore të bartesit të licences, mbrojtjen e pjesemarresve në sistemin e organizimit të lojerave të fatit dhe ngjashem. (sistemi kontrollues).
(2) Sistemin kontrollues të bartesit të licences e lejon
Ministria e Financave dhe paraqet kusht për marrjen e licences.
(3) Sistemi kontrollues nga paragrafi (1) i ketij neni
detyrimisht permban të dhena vecanerisht për:
1) sistemin dhe procedurat gjate mbajtjes së kontabilitetit, si dhe pasqyres së detajuar të të gjitha llogarive të cilat i kontrollon bartesi i licences;
2) sistemin administrativ dhe procedurat;
3) programet kompjuterike të cilat shfrytezohen nga
ana e bartesit të licences;
4) standardet dhe procedurat për mirembajtje, siguri,
ruajtje dhe transportim të pajisjes ose softuerit i cili shfrytezohet për lojerat e fatit nepermjet internetit;
5) procedurat dhe protokollet për regjistrimin e transaksioneve gjate zhvillimit të lojerave të fatit nepermjet internetit dhe pagesen e fitimeve të pjesemarresve të regjistruar
në lojerat e fatit.
6) revizoret e autorizuar për revizionin e punes materiale-financiare të bartesit të licences;
7) proceduren për monitorimin e lojerave të fatit nepermjet internetit, si dhe kontrollin e harmonizimit të tyre
me kete ligj dhe aktet nenligjore të miratuara në baze të ketij ligji;
8) proceduren gjate punesimit të personave të cilet do
të kene qasje në sistemin për organizimin e lojerave të fatit
nepermjet internetit;
9) të dhenat për menyren në të cilen do të sigurohet
trajnim i vazhdueshem i të punesuarve dhe
10) masat të cilat do të merren për mbrojtjen e sistemit
nga qasja e paautorizuar si dhe procedurat për mbrojtjen e
sistemit nga keqperdorimi i tij për larje parash ose financimin e terrorizmit.
(4) Llojet e rregullave të detyrueshme, procedurave,
protokolleve dhe dokumentacionin tjeter të cilat kane të
bejne me sistemin kontrollues i percakton ministri Financave.
8. Regjistrimi i pjesemarresve në lojerat e fatit nepermjet internetit
Neni 112
(1) Në lojerat e fatit nepermjet internetit mund të marrin pjese vetem pjesemarres të cilet jane regjistruar te bartesi i licences për organizimin e lojerave të fatit nepermjet
internetit.
(2) Gjate regjistrimit, pjesemarresi në lojerat e fatit lidh
marreveshje për pjesemarrje në lojerat e fatit nepermjet internetit të cilat i organizon organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit, nepermjet faqes së internetit të organizuesit, nese i pranon kushtet për pjesemarrje, rregullat e lojes
dhe dispozitat tjera të kontraktuara të cilat i ka percaktuar
organizuesi.
(3) Pelqim për harmonizimin e marreveshjes me dispozitat e ketij ligji, me aktet nenligjore, aktet e bartesit të licences dhe me rregullat e lojes jep Ministria e Financave.
Neni 113
(1) Për regjistrimin, pjesemarresi në lojerat e fatit nepermjet internetit detyrimisht i dorezon të dhenat si vijon:
1) emrin dhe mbiemrin;
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2) adresen;
3) daten, muajin dhe vitin e lindjes;
4) e-mail adresen;
5) emrin e shfrytezuesit;
6) fjalekalimin dhe
7) të dhenat për llogarine e transaksionit dhe/ose kartelat debitore ose kreditore nepermjet të cilave do të kryhen
transaksionet me organizuesin e lojerave të fatit nepermjet
internetit, llogarite në serviset për transfer të shpejte të parave ose të dhenat për sistemin e autorizuar për transfer financiar të mjeteve.
(2) Nese organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit konstaton se pjesemarresi i regjistruar në lojerat e fatit
ka dorezuar informata të rrejshme edhe krahas asaj që tashme eshte regjistruar, organizuesi detyrohet menjehere ta
shlyeje si pjesemarres dhe ta anuloje regjistrimin, ndersa
për kete ta njoftoje pjesemarresin pa prolongim.
(3) Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit
detyrohet të posedoje të dhena personale për të gjithe pjesemarresit e regjistruar në lojerat e fatit.
(4) Çdo pjesemarres në lojerat e fatit mund të paraqese
vetem një fature te organizuesi i lojerave të fatit nepermjet
internetit.

e fatit ose të veproje si ndermjetesues për personin i cili siguron kredi që ta lehtesoje sigurimin e kredise për pjesemarresin në lojerat e fatit ose për llogarine e pjesemarresit
në lojerat e fatit.

Neni 114
Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit detyrohet që t'ia lë në disponim pjesemarresit në lojerat e fatit
informatat në vijim:
1) të gjitha rregullat të cilat kane të bejne me lojerat e
fatit nepermjet internetit të cilat i organizon dhe
2) shpenzimet për pjesemarrjen e pjesemarresit në lojerat e fatit të cilat bartesi i licences mund t'i arketoje.

Neni 117
Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit detyrohet që, me kerkese të pjesemarresit të regjistruar në lojerat e fatit në emer të të cilit eshte formuar llogaria te organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit, t'i paguaje
mjetet e disponueshme të pjesemarresit në lojerat e fatit nepermjet internetit në llogarine e tij të transaksionit perkatesisht në kartelen kreditore ose debitore, jo më vone se pese
dite pune pas pranimit të kerkeses.

9. Llogarite e pjesemarresit në lojerat e fatit dhe
pagesa e tatimeve
Neni 115
(1) Bartesi i licences për organizimin e lojerave të fatit
nepermjet internetit hap dhe ruan vetem një llogari të pjesemarresit të regjistruar në lojerat e fatit.
(2) Bartesi i licences për organizimin e lojerave të fatit
nepermjet internetit i regjistron në llogarine e hapur për
pjesemarres të regjistruar në lojerat e fatit, mjetet:
1) të cilat pjesemarresi i regjistruar në lojerat e fatit i ka
paguar në llogarine e vet dhe
2) të cilat pjesemarresi i regjistruar i ka fituar si pjesemarres në lojerat e fatit që nepermjet internetit.
(3) Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit
nuk guxon të perfshije pjesemarres në lojerat e fatit nepermjet internetit nese:
1) nuk eshte regjistruar në pajtim me rregullat për regjistrimin e pjesemarresve në lojerat e fatit;
2) nuk ka mjete të mjaftueshme në llogarine e pjesemarresit të regjistruar në lojerat e fatit për mbulimin e lartesise së depozites ose
3) mjetet e nevojshme për mbulimin e lartesise së depozites nuk jane siguruar në menyre ligjore.
(4) Ndalohet pagesa e mjeteve me para në dore nga ana
e pjesemarresit në lojerat e fatit ndaj bartesit të licences për
organizimin e lojerave të fatit nepermjet internetit.
(5) Pagesa e mjeteve nga ana e pjesemarresit në lojerat
e fatit ndaj bartesit të licences për organizimin e lojerave të
fatit nepermjet internetit për organizimin e lojerave të fatit
nepermjet internetit mund të behet në njeren prej menyrave
në vijim:
1) kartela kreditore;
2) kartela debitore dhe
3) transfer elektronik.
(6) Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit
nuk guxon t'i lejoje kredi pjesemarresit në lojerat e fatit nepermjet internetit ose në llogarine e pjesemarresit në lojerat

Neni 116
(1) Bartesi i licences për organizimin e lojerave të fatit
nepermjet internetit detyrohet që ta kontrolloje identitetin,
moshen dhe vendbanimin e pjesemarresit në lojerat e fatit,
perkatesisht të kryeje kontrolle tjera nese:
1) pjesemarresi i regjistruar në lojerat e fatit në llogarine e vet paguan shume prej 3 000 eurosh sipas kursit mesatar të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise ose
më shume, të paguara në valute të huaj ose në kundervlere
me denare dhe
2) pjesemarresi i regjistruar në lojerat e fatit me pagese
të vecante ose seri të pagesave të lidhura në llogarine e tij,
perkatesisht me pagimin e vecante ose seri të pagimeve të
lidhura nga llogaria e tij në afat prej pese ditesh kryen
transaksion në shume prej 3 000 eurosh ose më shume, të
paguara në valute të huaj ose në kundervlere me denare.
(2) Kontrollet nga paragrafi (1) i ketij neni më afersisht
i percakton ministri i Financave.

Neni 118
Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit mund
t'i shfrytezoje mjetet e pjesemarresit të regjistruar në lojerat
e fatit të paguara në llogarine e tij te organizuesi vetem për:
1) pagesen e depozites të kryer nga ana e pjesemarresit
të regjistruar në lojerat e fatit gjate lojes së autorizuar në të
cilen pjesemarresi në lojerat e fatit merr pjese ose depozita
kerkohet që pjesemarresi në lojerat e fatit të mund të merr
pjese;
2) pagesen e mjeteve në disponim të pjesemarresit në
lojerat e fatit nga llogaria e tij te organizuesi në llogarine e
tij të transaksionit, perkatesisht kartelen kreditore ose debitore, me kerkese të pjesemarresit e fatit dhe
3) mbajtjen e mjeteve të nevojshme për mbulimin e
shpenzimeve bankare për transferet e bera me kerkese të
pjesemarresit të regjistruar në lojerat e fatit.
Neni 119
Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit i ruan
mjetet e pjesemarresit në lojerat e fatit nepermjet internetit
të ndara nga mjetet personale në llogari të vecante për pjesemarresit e regjistruar në lojerat e fatit, në banke me seli
në territorin e Republikes së Maqedonise.
10. Mbrojtja e pjesemarresve në lojerat e fatit nepermjet internetit
Neni 120
(1) Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit
vazhdimisht, në vend të dukshem, në dritaren hyrese të faqes së tij të internetit i publikon informatat të cilat paralajmerojne mundesite për varesine nga pjesemarrja në lojerat
e fatit, si dhe informatat dhe lidhjet në faqet tjera të internetit të cilat u ndihmojne atyre që jane të varur nga lojerat
e fatit.
(2) Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit
do të ndaloje pjesemarrjen e pjesemarresit të regjistruar në
lojerat e fatit nepermjet internetit nese:
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1) nga shpeshtesia e pjesemarrjes së pjesemarresit perkates të regjistruar në lojerat e fatit mund të supozohet se
behet fjale për person te i cili ekziston varesi nga pjesemarrja në lojerat e fatit dhe
2) nese në pajtim me informatat në disponim për gjendjen financiare të pjesemarresit të regjistruar në lojerat e fatit, si dhe nga shuma e mjeteve të cilat pjesemarresi i fatit i
ka humbur në transaksionin individual ose në më shume
transaksione, organizuesi miraton konkluzion se menyra e
tille e shpenzimit mund të shkaktoje rrezikim të ekzistences së pjesemarresit të regjistruar në lojerat e fatit dhe familjes së tij.
Neni 121
(1) Pjesemarresi i regjistruar në lojerat e fatit nepermjet
internetit me njoftim me shkrim ose me njoftim elektronik
te organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit mund:
1) të caktoje limit për llogarine në të cilen pjesemarresi
në lojerat e fatit mund të vë bast në periudhen e caktuar kohore;
2) të caktoje limit për humbjet të cilat mund t'i beje pjesemarresi në lojerat e fatit në periudhen e caktuar kohore;
3) të caktoje limit për atë se sa kohe pjesemarresi në lojerat e fatit mund të marre pjese në lojen e fatit nepermjet
internetit dhe
4) të kerkoje të perjashtohet nga loja për periudhe të
kufizuar ose të pakufizuar kohore.
(2) Pjesemarresi i regjistruar në lojerat e fatit i cili ka
vepruar në njeren prej menyrave nga paragrafi (1) i ketij
neni mund t'i menjanoje kufizimet me njoftim me shkrim
ose elektronik të cilin e dorezon te organizuesi i lojerave të
fatit nepermjet internetit.
(3) Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit
nuk do të lejoje pjesemarrje të pjesemarresit të regjistruar
në lojerat e fatit në kundershtim me kufizimet e vendosura
nga ana e vete pjesemarresit në lojerat e fatit, në pajtim me
kete ligj.
11. Lojera të nderprera dhe të pasuksesshme
Neni 122
(1) Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit i
ndermerr të gjitha veprimet të cilat jane të domosdoshme të
parandaloje ndodhjen e cfaredo nderprerje në zhvillimin e
lojerave të fatit nepermjet internetit.
(2) Nese ndodh nderprerje në lojen e fatit, organizuesi i
lojerave të fatit nepermjet internetit detyrohet që t'i mundesoje pjesemarresit në lojerat e fatit i cili merr pjese në loje
ta vazhdoje dhe mbaroje lojen e cila eshte nderprere menjehere pas menjanimit të shkaqeve për të cilat ka ndodhur
nderprerja.
(3) Nese organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit nuk mund t'i mundesoje pjesemarresit në lojerat e fatit
që ta vazhdoje dhe perfundoje lojen e filluar në pajtim me
paragrafin (2) të ketij neni vetem si rezultat i shkaqeve objektive të cilat kane qene jashte kontrollit të organizuesit, i
njejti ka obligim që ta kompensoje shumen e depozites së
llogarise së pjesemarresit në lojerat e fatit me të cilin ka
marre pjese në lojen e nderprere të fatit.
(4) Nese Ministria e Financave konstaton se nderprerja
ka ndodhur si rezultat i rrethinave për të cilat organizuesi i
lojerave të fatit nepermjet internetit ka pasur kontroll, perkatesisht nderprerja ka ndodhur si rezultat i veprimit vullnetar të organizuesit, Ministria e Financave do të filloje
procedure për heqjen e licences për organizimin e lojerave
të fatit nepermjet internetit.
12. Faqja e internetit e organizuesit të lojerave të fatit
nepermjet internetit
Neni 123
(1) Organizuesi i lojerave të fatit nepermjet internetit
detyrimisht posedon faqe të internetit, faqja kryesore e të
cilit permban informatat në vijim:
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1) emrin e firmes së organizuesit të lojerave të fatit nepermjet internetit;
2) adresen e selise së organizuesit të lojerave të fatit nepermjet internetit;
3) numrin e dates së leshimit të licences;
4) hiperlinqet te rregullat e lojerave dhe proceduren për
regjistrimin e pjesemarresve në lojerat e fatit;
5) lidhjen në faqen e internetit të Ministrise së Financave dhe Drejtorise për të Hyrat Publike dhe
6) të gjithe informatat të cilat Ministria e Financave
mund t'i konsideroje si të nevojshme dhe të dobishme.
(2) Ministria e Financave mund të kerkoje që informatat nga paragrafi (1) i ketij neni të paraqiten në format të
vecante.
(3) Faqja e internetit të bartesit të licences nuk guxon të
kete permbajtje seksuale eksplicite ose permbajtje të cilat
tregojne dhe paraqesin dhune.
13. Reklamimi
Neni 124
Ndalohet reklamimi ose pjesemarrja në reklamim në
cfaredo menyre:
1) me të cilen lojerat e fatit nepermjet internetit promovohen si menyre për pranimin social, për arritjen e suksesit
personal ose financiar ose për zgjidhjen e cfaredo problemesh ekonomike, sociale ose personale;
2) me të cilen dergohen rekomandime nga personat e
njohur të cilat sugjerojne se lojerat e fatit nepermjet internetit kane dhene ndihmese për suksesin e tyre;
3) e cila eshte vecanerisht e orientuar në nxitjen e personave në moshe të mitur që të inkuadrohen në lojerat e fatit nepermjet internetit dhe
4) me të cilen tejkalohen kufijte e miresjelljes.
VII. LOJERA SHPERBLYESE
Neni 125
(1) Kerkese për marrjen e lejes për organizimin e lojes
shperblyese paraqitet në Ministrine e Financave.
(2) Me kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni detyrimisht dorezohet:
1) dokument për regjistrimin e shoqerise tregtare, perkatesisht shoqerive tregtare të leshuar nga Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise;
2) rregullat e lojes shperblyese;
3) vertetim nga Regjistri i denimeve për vepra të kryera
penale të personave juridike se shoqerise tregtare, perkatesisht shoqerive tregtare nuk u eshte shqiptuar ndeshkim
dytesor ndalim për marrjen e licences për organizimin e lojerave të fatit;
4) vertetim nga Regjistri i denimeve për veprat e kryera
penale të personave juridike se shoqerise tregtare, perkatesisht shoqerive tregtare nuk u eshte shqiptuar ndeshkim
dytesor heqje e licences për organizimin e lojerave të fatit;
5) vertetim nga Regjistri i denimeve për veprat e kryera
penale të personave juridike se shoqerise tregtare, perkatesisht shoqerive tregtare nuk u eshte shqiptuar ndeshkim
dytesor ndalim i perkohshem ose i perhershem për ushtrimin e veprimtarise për organizimin e lojerave të fatit;
6) certifikate për taksat e paguara publike, e leshuar
nga organi kompetent dhe
7) informate për gjendjen ekonomike-financiare të subjektit e leshuar nga Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise, me të cilen vertetohen rezultatet financiare pozitive në punen e subjektit për periudhen e vitit të fundit afarist, ndersa nese subjekti nuk eshte më i vjeter se një vit
nga dita e themelimit të tij deri në diten e paraqitjes së kerkeses.
(3) Kerkesa nga paragrafi (1) i ketij neni paraqitet më
së voni në afat prej 15 ditesh para dites e cila nga ana e paraqitesit të kerkeses eshte e caktuar si dite e fillimit të organizimit të lojes shperblyese.
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(4) Ministria e Financave vendos për kerkesen e parashtruar në afat prej tete ditesh nga dita e paraqitjes së kerkeses.

ne:

Neni 126
(1) Rregullat e lojes shperblyese vecanerisht i permbaj-

1) emrin dhe seline e shoqerise tregtare, perkatesisht
shoqerive tregtare;
2) shenimin e prodhimeve dhe sherbimeve për reklamimin e të cilave pergatitet loja shperblyese;
3) emrin, pershkrimin dhe kohezgjatjen e lojes shperblyese;
4) pershkrimin dhe permbajtjen e vertetimit në baze të
të cilit fitohet e drejta për pjesemarrje në lojen shperblyese;
5) territorin ku organizohet loja shperblyese, perkatesisht ku behet pagesa për pjesemarrje në lojen shperblyese;
6) të dhena për shperblimet në lojen shperblyese;
7) vleren e vecante të çdo shperblimi nga fondi i
shperblimeve dhe vleren e pergjithshme të fondit të shperblimeve, të paraqitura në denare;
8) kushtet për pjesemarrje në lojen shperblyese;
9) rrjedhen e procedures për organizimin, perkatesisht
realizimin e lojes shperblyese;
10) vendin, kohen, menyren, proceduren dhe kontrollin
e terheqjes së shperblimeve, perkatesisht të percaktimit të
fitimeve dhe fituesve;
11) menyren e shpalljes së rezultateve, perkatesisht fituesve të shperblimeve;
12) menyren e pageses, perkatesisht realizimit të fitimit;
13) afatin në të cilin behet pagesa, perkatesisht realizimi i fitimit;
14) menyren e njoftimit të pjesemarresve në lojen
shperblyese me rregullat e lojes;
15) afatin në të cilin pjesemarresi i pakenaqur në lojen
shperblyese ka të drejte të paraqese ankese kunder organizuesit të lojes shperblyese dhe
16) ndalimin për pjesemarrje në lojen shperblyese për
të punesuarit te organizuesi i lojes shperblyese, si dhe anetaret e familjes së tyre më të ngushte.
(2) Rregullat e lojes shperblyese i percakton organizuesi i lojes shperblyese, ndersa zbatohet pas marrjes së pelqimit të cilin e jep Ministria e Financave.
Neni 127
(1) Kohezgjatja e organizimit të lojes shperblyese nuk
mund të jete më e gjate se një vjet.
(2) Organizuesi i lojes shperblyese detyrohet që publikisht t'i shpalle rezultatet, perkatesisht fituesit e shperblimeve në afat prej tre ditesh nga dita e terheqjes së shperblimeve, perkatesisht nga dita e percaktimit të shperblimeve
dhe fituesve në më së paku një gazete ditore të arritshme në
territorin ku organizohet loja shperblyese ose në menyre
tjeter t'i bëj të arritshme për pjesemarresit në loje.
(3) Organizuesi i cili ka fituar lejen për organizimin e
lojes shperblyese detyrohet që para fillimit të lojes shperblyese t'i shpalle rregullat e lojes shperblyese në më së paku
një gazete ditore të arritshme në territorin ku organizohet
loja shperblyese ose në menyre tjeter t'i beje të arritshme
për pjesemarresit potenciale në loje.
(4) Dispozitat e ketij ligji që kane të bejne me lojerat e
fatit në internet nuk zbatohen të lojerat shperblyese.
Neni 128
Pagesa e shperblimeve në të holla, perkatesisht terheqja
e shperblimeve në mallra dhe shperblimeve tjera nga lojerat shperblyese behet në afatin e percaktuar për lojen që
nuk mund të jete më i gjate se 60 dite nga dita e shpalljes
së rezultateve, perkatesisht fituesve të shperblimeve.
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Neni 129
(1) Organizuesi i lojes shperblyese paguan kompensim
për organizimin e lojes shperblyese në lartesi prej 18% nga
lartesia e pergjithshme e fondit të shperblimeve.
(2) Nese si organizatore të lojes shperblyese paraqiten
më teper shoqeri tregtare së bashku, kompensimi nga paragrafi (1) i ketij neni si obligim ndahet ndermjet organizatoreve në shume të barabarte, nese ndermjet organizatoreve
të lojes shperblyese nuk eshte kontraktuar ndryshe.
(3) Kompensimin nga paragrafi (1) i ketij neni, organizuesi perkatesisht organizatoret e lojes shperblyese obligohen që ta paguajne para fillimit të lojes shperblyese, ndersa
në afat prej tre ditesh nga dita e leshimit të lejes.
(4) Nese parashtruesi perkatesisht parashtruesit veprojne në kundershtim me paragrafin (3) të ketij neni, leja terhiqet.
VIII. LOJERA INTERAKTIVE TË FATIT
Neni 130
(1) Kerkesa për marrjen e lejes për organizimin e lojerave interaktive të fatit dorezohet në Ministrine e Financave.
(2) Bashke me kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni në
menyre të obligueshme dorezohen:
1) dokument i regjistrimit të shoqerise tregtare i leshuar
nga Regjistri qendror i Republikes së Maqedonise;
2) rregullat e lojes së fatit;
3) vertetim nga Regjistri i denimeve për vepra të kryera
penale të personave juridike se shoqerise tregtare nuk i eshte shqiptuar denimi dytesore ndalim për fitim të licences
për organizimin e lojerave të fatit;
4) vertetim nga Regjistri i denimeve për veprat e kryera
penale të personave juridike se shoqerise tregtare nuk i eshte shqiptuar denimi dytesore terheqje e licences për organizimin e lojerave të fatit;
5) vertetim nga Regjistri i denimeve për veprat e kryera penale të personave juridike se shoqerise tregtare nuk i
eshte shqiptuar denim dytesore ndalim i perkohshem ose i
perhershem për kryerjen e veprimtarise së organizimit të
lojerave të fatit;
6) vertetim për taksat publike të paguara, të leshuar nga
organi kompetent dhe
7) informate për gjendjen ekonomiko-financiare të subjektit të leshuar nga Regjistri qendror i Republikes së Maqedonise, me të cilen vertetohen rezultatet pozitive financiare në punen e subjektit për periudhen e vitit të fundit afarist, ndersa nese subjekti nuk eshte më i vjeter se një vit
nga dita e themelimit të tij deri në diten e parashtrimit të
kerkeses.
(3) Ministria e Financave vendos për kerkesen e parashtruar në afat prej tete ditesh nga dita e parashtrimit të
kerkeses.
Neni 131
(1) Leja për organizimin e lojerave interaktive të fatit
leshohet për periudhe kohore deri në një vit.
(2) Organizuesi i lojerave interaktive të fatit paguan
detyrim të vecante prej 18% nga fondi i pergjithshem i
shperblimeve.
(3) Detyrimin e posacem nga paragrafi (2) i ketij neni
organizuesi detyrohet ta paguaje para fillimit të lojes interaktive të fatit, ndersa në afat prej tri ditesh nga dita e leshimit të lejes.
(4) Nese parashtruesi vepron në kundershtim me paragrafin (3) të ketij neni, leja hiqet.
Neni 132
(1) Rregullat për lojerat interaktive të fatit vecanerisht
permbajne:
1) emrin dhe seline e organizuesit të lojerave interaktive të fatit;
2) emrin, pershkrimin dhe kohezgjatjen e lojes së fatit;
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3) kushtet për pjesemarrje në lojen e fatit;
4) vendin ku organizohet loja e fatit, perkatesisht rajonin ku behet pagesa e investimeve për pjesemarrje në lojen
e fatit;
5) lartesine e investimit, perkatesisht cmimin e vecante
të takses telefonike apo ciles do forme tjeter të investimit,
si dhe afatin e fundit për pagesen e investimit për pjesemarrje në lojen e fatit;
6) të dhenat për shperblimet;
7) llojin dhe menyren e percaktimit të vleres së pergjithshme të fitimit;
8) menyren dhe proceduren e arritjes së fitimit;
9) menyren dhe afatin e pageses së fitimeve në të holla,
perkatesisht për realizimin e fitimeve të llojit tjeter;
10) afatin në të cilin pjesemarresi i pakenaqur në lojen
e fatit ka të drejte të paraqese ankese kunder organizuesit të
lojes shperblyese;
11) ndalimin për pjesemarrje në lojen shperblyese për
të punesuarit te organizuesi i lojes së fatit, si dhe anetaret e
familjeve të tyre me të ngushta dhe
12) proceduren në rast të anulimit të lojes ku nepermjet
pergjigjes së pyetjeve ose demonstrimit të njohurive apo
shkathtesive fitohen shperblime.
(2) Rregullat për lojerat interaktive të fatit nuk mund të
ndryshohen pas fillimit të pageses për emision të caktuar,
pervec në rastin nga neni 14 paragrafi (5) të ketij ligji.
(3) Dispozitat e ketij ligji që kane të bejne me lojerat e
fatit nepermjet internet nuk zbatohen për lojerat interaktive
të fatit.
Neni 133
Pagesa e shperblimeve në të holla, perkatesisht terheqja
e shperblimeve në mallra dhe shperblimeve tjera të lojerave interaktive të fatit behet në afatin e caktuar me rregullat
e lojes së fatit i cili nuk mund të jete më i gjate se 60 dite
nga dita e shpalljes së rezultateve, perkatesisht fituesve të
shperblimeve.
IX. LOJERA ARGETUESE
Neni 134
(1) Kerkesa për marrjen e lejes për organizimin e lojerave argetuese dorezohet në Ministrine e Financave.
(2) Nese kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni e parashtron tregtar-individual, bashke me kerkesen në menyre
të obligueshme dorezohen:
1) dokumenti i regjistrimit të tregtarit-individual, i leshuar nga Regjistri qendror i Republikes së Maqedonise;
2) vertetimi për taksat publike të paguara, të leshuar
nga organi kompetent;
3) informata për gjendjen ekonomiko-financiare të subjektit të leshuar nga Regjistri qendror i Republikes së Maqedonise, me të cilen vertetohen rezultatet pozitive financiare në punen e subjektit për periudhen e vitit të fundit afarist, ndersa nese subjekti nuk eshte me i vjeter se një vitnga dita e themelimit të tij deri në diten e parashtrimit të
kerkeses;
4) deshmia për plotesimin e kushteve hapesinore dhe
tekniko-teknologjike për organizimin e lojerave argetuese;
5) të dhenat për numrin dhe llojin e aparateve për lojera
argetuese në të cilat do të organizohen lojera argetuese dhe
6) udhezimi për menyren e venies së aparatit për lojera
argetuese në funksion, pershkrimi i lojerave argetuese dhe
vendi ku do të vendosen aparatet.
(3) Nese kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni e parashtron shoqeria tregtare, krahas dokumenteve nga paragrafi (2) pikat 2, 3, 4, 5 dhe 6 të ketij neni, bashke me kerkesen në menyre të obligueshme dorezohet edhe:
1) dokument i regjistrimit të shoqerise tregtare i leshuar
nga Regjistri qendror i Republikes së Maqedonise;
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2) vertetim nga Regjistri i denimeve për vepra të kryera
penale të personave juridike se shoqerise tregtare nuk i eshte shqiptuar denimi dytesore ndalim për fitim e lejes për organizimin e lojerave të fatit;
3) vertetim nga Regjistri i denimeve për veprat e kryera
penale të personave juridike se shoqerise tregtare nuk i eshte shqiptuar denimi dytesore ndalim për heqjen e lejes për
organizimin e lojerave argetuese dhe
4) vertetim nga Regjistri i denimeve për veprat e kryera
penale të personave juridike se shoqerise tregtare nuk i eshte shqiptuar denimi dytesore ndalim i perkohshem ose i
perhershem për kryerjen e veprimtarise së organizimit të
lojerave argetuese.
Neni 135
(1) Leja për organizimin e lojerave argetuese ka të beje
vetem me një lokal afarist.
(2) Organizuesi i lojerave argetuese ka të drejte ta
ndryshoje lokalin afarist ku organizohen lojera argetuese.
(3) Organizuesi i lojerave argetuese parashtron kerkese
për nderrimin e lokalit afarist në Ministrine e Financave,
me të cilen bashkengjit:
1) deshmi se lokali i ri afarist i ploteson kushtet hapesinore dhe tekniko-teknologjike për organizimin e lojerave
argetuese dhe
2) deshmi se lokali i meparshem afarist eshte mbyllur,
perkatesisht në të nuk organizohen lojera argetuese nga ana
e organizuesit.
(4) Ministria e Financave me aktvendim vendos për
kerkesen për nderrimin e lokalit afarist në afat prej tete ditesh nga dita e parashtrimit të kerkeses.
Neni 136
(1) Leja për organizimin e lojerave argetuese leshohet
për periudhe prej dhjete vitesh.
(2) Për leshimin e lejes nga paragrafi (1) i ketij neni paguhet kompensim i njehershem në shume prej 1 000 eurosh
në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes
Popullore të Republikes së Maqedonise nga dita e pageses,
në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të lejes.
(3) Për organizimin e lojerave argetuese organizuesi i
lojerave argetuese paguan kompensim në shume mujore
prej dhjete eurosh për aparat, në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes së
Maqedonise në diten e pageses.
(4) Kompensimi nga paragrafi (3) i ketij neni paguhet
deri më daten 15 të muajit për muajin paraprak.
(5) Nese parashtruesi vepron në kundershtim me paragrafet (2) dhe (4) të ketij neni, leja hiqet.
Neni 137
(1) Kushtet tekniko-teknologjike që duhet t'i plotesoje
klubi për argetim i percakton ministri i Financave me aktin
nga neni 21 paragrafi (1) të ketij ligji.
(2) Në klubin për argetim ndalohet organizimi i lojerave të fatit në automate.
X. KUSHTET DHE MENYRA E LESHIMIT NË PERDORIM TË AUTOMATEVE PËR LOJERA TË FATIT
Neni 138
(1) Automatet për lojerat e fatit gjate leshimit në perdorim doemos duhet të jene teknikisht në rregull.
(2) Percaktimin e rregullshmerise teknike të automateve për lojera të fatit e bën personi juridik i autorizuar nga
ministri i Financave.
(3) Autorizimin nga paragrafi (2) i ketij neni leshohet
për periudhe prej tre vjet.
(4) Autorizimi nga paragrafi (2) i ketij neni mund t'i
leshohet personit juridik me seli në Republiken e Maqedonise, që i ploteson keto kushte:
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1) të kete të punesuar numer adekuat të punesuarish me
kualifikim adekuat profesional të nevojshem për konstatimin e
rregullshmerise teknike të automateve për lojera të fatit;
2) të disponoje me pajisje adekuate për vertetimin e rregullshmerise teknike të automateve të lojerave të fatit;
3) të mos organizoje lojera të fatit ose lojera argetimi
dhe
4) të mos prodhoje, të mos rregulloje dhe të mos huazoje automate për lojera të fatit.
(5) Numrin e nevojshem të të punesuarve, kualifikimin
profesional dhe pajisjen nga paragrafi (4) pikat 1 dhe 2 për
fitimin e autorizimit për konstatimin e rregullshmerise teknike të automateve për lojera të fatit që duhet t'i posedoje
personi juridik, në menyre më të perafert i percakton ministri i Financave.
Neni 139
(1) Për dhenien e autorizimit për percaktimin e rregullsise teknike të automateve të lojerave të fatit, Ministria e
Financave shpall thirrje publike, që zgjat 15 dite nga dita e
publikimit të saj.
(2) Thirrja publike për grumbullimin e ofertave për
dhenien e autorizimit për percaktimin e rregullsise teknike
të automateve për lojera të fatit publikohet në "Gazeten
Zyrtare të Republikes së Maqedonise" edhe në së paku dy
gazeta ditore të cilat shperndahen në tere territorin e Republike së Maqedonise, prej të cilave së paku në një gazete
ditore e cila publikohet në gjuhen që e flasin së paku 20% e
bashkesive jo shumice në Republiken e Maqedonise.
(3) Thirrja publike nga paragrafi (1) i ketij neni vecanerisht i permban:
1) të dhenat për numrin e nevojshem të të punesuarve
te personi juridik dhe kualifikimi i tyre i nevojshem profesional për percaktimin e rregullsise teknike të automateve
për lojera fatit;
2) të dhenat për pajisjen për percaktimin e rregullsise
teknike të automateve për lojera të fatit të cilen duhet ta posedoje personi juridik;
3) afatin, adresen dhe menyren e dorezimit të ofertave,
kohen dhe oren e hapjes publike të ofertave dhe
4) dokumentacionin me të cilin deshmohet plotesimi i
kushteve të percaktuara me nenin 138 paragrafi (4) të ketij
ligji dhe provat nga neni 141 i ketij ligji.
(4) Dokumentacioni nga paragrafi (3) pika 4 të ketij neni, bashke me oferten financiare për marrjen e autorizimit
për percaktimin e rregullsise teknike të automateve për lojerat e fatit dorezohet në Ministrine e Financave në zarf të
mbyllur me shenimin "Mos e hap" dhe më shenim të numrit të thirrjes publike.
(5) Ofertat së bashku me dokumentacionin e nevojshem
dorezohen nepermjet dergeses së rekomanduar ose personalisht në arkivin e Ministrise së Financave.
(6) Ministria e Financave e publikon thirrjen publike
nga paragrafi (1) i ketij neni dhe e zbaton proceduren e
perzgjedhjes së personit nga neni 138 paragrafi (2) i ketij
ligji dhe ministri i Financave leshon autorizimin gjate
gjashte muajve të fundit para perfundimit të afatit për
vlefshmerine e autorizimit paraprak të leshuar.
Neni 140
(1) Oferta financiare nga neni 139 paragrafi (4) të ketij
ligji perbehet prej të dhenave për cmimin e kostos së çdo
sherbimi vecanerisht në lidhje me percaktimin e rregullsise
teknike të automateve për lojerat e fatit, për çdo lloj automati, respektivisht tavoline për lojera të fatit.
(2) Autorizimin për percaktimin e rregullsise teknike
për automatet e lojerave të fatit do ta marre personi juridik
i cili i ploteson kushtet nga neni 138 paragrafi (4) të ketij
ligji, i ka dorezuar dokumentet nga neni 141 i ketij ligji dhe
ka dorezuar oferte financiare me cmimin më të ulet të kostos së çdo sherbimi vecanerisht në lidhje me percaktimin e
rregullsise teknike të automateve për lojera të fatit, për çdo
lloj automati, respektivisht tavoline për lojera të fatit.
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Neni 141
Me oferten për marrjen e autorizimit për percaktimin e
rregullsise teknike të automateve për lojera të fatit, personi
juridik-ofrues detyrimisht duhet të dorezoje:
1) dokument për regjistrim të personit juridik të leshuar
nga Regjistri qendror i Republikes së Maqedonise;
2) vertetim se personi juridik nuk ka të bllokuar llogari
transaksioni në banke në një periudhe prej së paku gjashte
muajve para publikimit të thirrjes publike, e nese personi
juridik nuk eshte më i vjeter se gjashte muaj - nga dita e
themelimit të saj;
3) vertetim se kunder personit juridik nuk eshte ngritur
procedure për likuidim dhe nuk eshte hapur procedure falimentuese;
4) vertetim për të dhena publike të paguara, të leshuar
nga organi kompetent;
5) vertetim nga Regjistri për denime për vepra të kryera
penale nga personat juridike se nuk u eshte shqiptuar ndalim ose denim për marrjen e autorizimit për percaktimin e
rregullsise teknike të automateve për lojera të fatit;
6) vertetim nga Regjistri i denimeve për vepra të kryera
penale se personave juridike nuk u eshte shqiptuar denim
për marrjen e autorizimit për percaktimin e rregullsise teknike të automateve për lojerat e fatit dhe
7) vertetim nga Regjistri i denimeve për vepra të kryera
penale nga personat juridike se nuk u eshte shqiptuar denim për ndalim i perkohshme ose i perhershme për kryerjen e veprimtarise.
Neni 142
Ofertat të cilat nuk e permbajne dokumentacionin e
percaktuar me nenin 141 të ketij ligji ose nuk jane dorezuar në pajtim me nenin 139 paragrafet (4) dhe (5) të ketij
ligji, nuk do të shqyrtohen.
Neni 143
(1) Për zbatimin e procedures për hapjen dhe evalvimin
e ofertave për marrjen e autorizimit për percaktimin e rregullsise teknike të automateve për lojera të fatit ministri i
Financave formon Komision.
(2) Komisioni nga paragrafi (1) i ketij neni perbehet
nga tre anetar dhe zevendesit e tyre, të punesuar në Ministrine e Financave.
(3) Për proceduren e zbatuar, hapjen e ofertave dhe
evalvimin e kryer, Komisioni pergatit raport në afat prej tete ditesh nga dita e hapjes së ofertave.
(4) Raportin nga paragrafi (3) i ketij neni, së bashku me
propozimin për zgjedhjen e ofruesit më të volitshem për
dhenien e autorizimit për percaktimin e rregullsise teknike
të automateve për lojerat e fatit, Komisioni ia dorezon ministrit të Financave.
(5) Në baze të raportit dhe propozimit nga paragrafi (4)
i ketij neni, ministri në afat prej tete ditesh nga dita e dorezimit miraton aktvendim për zgjedhjen e ofruesit më të volitshem për dhenien e autorizimit për percaktimin e rregullsise teknike të automateve të lojerave të fatit dhe e jep autorizimin në afat prej tete ditesh nga dita e miratimit të aktvendimit për zgjedhje.
(6) Kunder vendimit nga paragrafi (5) i ketij neni, ofruesi i pakenaqur mund të ngreje kontest administrativ para
gjykates kompetente
Neni 144
(1) Personi juridik i autorizuar për percaktimin e rregullsise teknike të automateve për lojerat e fatit detyrohet
që t'i plotesoje kushtet nga neni 138 paragrafi (4) i ketij ligji gjate tere periudhes së vlefshmerise së autorizimit.
(2) Personi juridik i autorizuar për percaktimin e rregullsise teknike të automateve për lojerat e fatit detyrohet
që të permbahet në cmimet e çdo sherbimi vecanerisht në
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lidhje me percaktimin e rregullsise teknike të automateve
për lojerat e fatit, për çdo lloj automati, respektivisht tavoline për lojera të fatit, të shenuara në oferten financiare të
dorezuar nga personi juridik gjate procedures së thirrjes
publike nga neni 139 paragrafi (1) të ketij ligji.
(3) Nese nga ana e Drejtorise së të Hyrave Publike do
të percaktohet veprim në kundershtim me paragrafet (1)
dhe (2) të ketij neni, për parregullsine e konstatuar menjehere do të njoftohet Ministria e Financave, e cila menjehere
do të miratoje aktvendim për marrjen e autorizimit për percaktimin e rregullsise teknike të automateve për lojerat e
fatit nga personi juridik dhe në afat prej 15 ditesh nga dita
e dorezimit të vendimit do të shpalle thirrje të re publike
për dhenien e autorizimit për percaktimin e rregullsise teknike të automateve për lojerat e fatit.
(4) Personi juridik të cilit i eshte dorezuar aktvendimi
nga paragrafi (3) i ketij neni do të vazhdoje të kryeje percaktimin e rregullsise teknike të automateve të lojerave të fatit, nën kontroll të vazhdueshem nga ana e Drejtorise për të
Hyra Publike deri në dhenien e autorizimit të ri nga ana e
ministrit të Financave.
(5) Kunder aktvendimit nga paragrafi (3) i ketij neni,
personi juridik mund të ngreje kontest administrativ në
gjykaten kompetente.
Neni 145
(1) Për rregullsine teknike të automateve për lojera të
fatit personi i autorizuar nga neni 138 paragrafi (2) të ketij
ligji leshon vertetim për rregullsine teknike të automatit.
(2) Më kerkese të organizuesit të lojerave të fatit, personi i autorizuar juridik detyrohet që t'i qaset percaktimit të
rregullsise teknike të automateve për lojera të fatit në afat
prej tre diteve të punes nga dita e kerkeses së parashtruar
nga ana e organizuesit të lojes së fatit dhe nese konstaton
se automati adekuat për lojera të fatit eshte teknikisht i rregullt, ta jape vertetimin nga paragrafi (1) i ketij neni në afat
prej tre diteve të punes nga dita e percaktimit të rregullsise
teknike.
(3) Menyren e percaktimit të rregullsise teknike të automateve për lojera të fatit dhe formen dhe permbajtjen e
vertetimit për rregullsi teknike të automateve për lojera të
fatit e percakton ministri i Financave.
Neni 146
(1) Automatet e rregullt teknikisht për lojerat e fatit
detyrimisht vulosen.
(2) Formen dhe permbajtjen e vules nga paragrafi (1) i
ketij neni i percakton ministri i Financave.
Neni 147
(1) Automatet e lojerave të fatit të cilet jane teknikisht
të rregullt dhe kane vule, mund të vendosen në perdorim
nese kane pllaka për shenim dhe regjistrim, të cilat i jep
personi i autorizuar nga neni 138 paragrafi (2) të ketij ligji.
(2) Pllaka për shenim dhe regjistrim kane edhe tavolinat për lojera me toptha, kube ose karta që jane në perdorim.
(3) Evidencen e pllakave të leshuara për shenim dhe
regjistrim i mban personi i autorizuar nga neni 138 paragrafi (2) të ketij neni.
(4) Menyren e mbajtjes së evidences nga paragrafi (3) i
ketij neni, formen dhe permbajtjen e pllakes për shenim
dhe regjistrim nga paragrafi (1) i ketij neni i percakton ministri i Financave.
XI. REALIZIMI DHE EVIDENCA E FITMIEVE
Neni 148
(1) Realizimi i fitimeve nga lojerat e fatit në pajtim me
kete ligj behet me dorezimin e një dokumenti të vlefshem
për identifikim të fituesit.
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(2) Organizuesi i lojerave të fatit detyrohet që gjate realizimit të fitimit nga lojerat e fatit, fituesit t'i jape vertetim
për fitimin, të cilin e nenshkruajne organizuesi i lojerave të
fatit dhe fituesi, respektivisht personat e autorizuar nga ata.
Neni 149
(1) Organizuesi i lojerave të fatit në pajtim me kete ligj
detyrohet që të mbaje evidence për fitimet e realizuara në
lojen e fatit të cilat e tejkalojne shumen prej 10 000 denare
dhe për fituesit e tyre.
(2) Formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së
evidences nga paragrafi (1) i ketij neni e percakton ministri
i Financave.
XII. MBIKEQYRJA
Neni 150
(1) Mbikeqyrjen e zbatimit të dispozitave të ketij ligji
dhe rregullave të miratuara në baze të ketij ligji i kryen
Drejtoria e të Hyrave Publike.
(2) Mbikeqyrjen inspektuese e kryejne persona zyrtar të
autorizuar të Drejtorise së të Hyrave Publike.
Neni 151
(1) Gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, personi i
autorizuar zyrtar i Drejtorise së të Hyrave Publike vecanerisht kryen mbikeqyrje të:
1) organizimit të lojerave të fatit, nese lojerat e fatit organizohen sipas ligjit, në pajtim me licencen e leshuar, respektivisht lejen dhe në pajtim me rregullat për lojerat e fatit;
2) plotesimit të kushteve të lokalit dhe ato teknike-teknologjike për organizimin e lojerave të fatit dhe lojerave
argetuese;
3) automateve të lojerave të fatit në lidhje me numrin e
tyre, rregullsise teknike dhe vulen dhe kontrollin e pllakave
për shenimin e regjistrimit të automateve për lojerat e fatit
dhe tavolinat në të cilat organizohen lojerat e fatit;
4) mbajtjes së librave afariste dhe dokumentacionit tjeter në lidhje me organizimin e lojerave të fatit dhe lojerave
argetuese;
5) pageses së kompensimeve për marrjen e licences
respektivisht lejes, kompensimeve, kompensimeve të vecanta dhe harxhimeve të vecanta të percaktuara me kete
ligj, si dhe të pageses së tatimeve dhe taksave tjera publike
të percaktuara me ligj, nga ana e organizatoreve të lojerave
të fatit dhe lojerave argetuese;
6) depozites së depozituar bankare, respektivisht garancise bankare;
7) biletave të lotarise, kartelave të tombolave dhe tiketave;
8) organizimit të lojerave të fatit dhe lojerave argetuese
në rast të heqjes, nderprerjes dhe anulimit të licencave, respektivisht lejes;
9) qasjes ndaj rregullave për organizimin e lojerave të
fatit të pjesemarresve në lojerat e fatit;
10) pikave të shitjes së biletave të lotarise, kartelave të
tombolave, biletave dhe terminaleve;
11) vizites së personave në lokalet ku organizohen lojera të vecanta të fatit;
12) pjesemarrjes së lojerave të fatit të personave të cilet
me kete ligj kjo u eshte ndaluar;
13)organizimit të lojerave argetuese;
14) orarit të punes në lokalet ku organizohen lojerat e
fatit dhe lojerat argetuese;
15) publikimit, pageses dhe terheqjes së fitimeve të fituesve në lojerat e fatit;
16) moscenimit të fshehtesise së të dhenave në pajtim
me ligjin,
17) plotesimit të kushteve nga neni 138 paragrafi (4) të
ketij ligji dhe obligimit të personit të autorizuar për respektimin e cmimeve të çdo sherbimi vecanerisht në lidhje me
percaktimin e rregullsise teknike të automateve për lojerat
e fatit dhe
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18) kryen pune tjera për shkak të mbikeqyrjes së organizimit të lojerave të fatit dhe lojerave argetuese në pajtim
me kete ligj.
(2) Gjate kryerjes se mbikeqyrjes inspektuese personat
e autorizuar zyrtare pergatisin procesverbal.
(3) Në baze të procesverbalit nga paragrafi (2) i ketij
neni personi i autorizuar zyrtar me aktvendim do t'i urdheroje organizuesit të lojerave të fatit që t'i shmange parregullsite e percaktuara në afat prej 30 ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit.
(4) Kunder aktvendimit nga paragrafi (3) i ketij neni
mund të parashtrohet ankese në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të vendimit në Komisionin në Ministrine e Financave të perbere nga tre anetare të cilet i emeron ministri
i Financave, nga të cilet së paku një anetare eshte nga radhet e nepunesve shteterore udheheqes të punesuar në Ministrine e Financave.
(5) Nese në proceduren e mbikeqyrjes nga ana e personit të autorizuar zyrtar të Drejtorise për të Hyra Publike
percaktohen shkelje e dispozitave të ketij ligji dhe akteve
nenligjore të miratuara në baze të ketij ligji të cilat paraqesin baze për heqjen e licences respektivisht lejes, Drejtoria
e të Hyrave Publike për atë menjehere do ta njoftoje Ministrine e Financave e cila do të ngreje procedure për marrjen e licences, respektivisht lejes.
(6) Nese në proceduren e mbikeqyrjes nga ana e personit të autorizuar zyrtar të Drejtorise për të Hyra Publike
vertetohet se lojerat e fatit ose lojerat argetuese kryhen pa
licence të leshuar, respektivisht leje ose në kundershtim me
lejen e leshuar, respektivisht lejes, në kundershtim me rregullat për lojerat e fatit ose percaktohet se ka ardhur deri te
ndryshimi i kushteve të percaktuara me kete ligj për organizimin e lojerave të fatit respektivisht lojerave argetuese,
personi i autorizuar zyrtar perkohesisht e ndalon organizimin e lojerave të fatit, respektivisht lojerave argetuese dhe
kryen vulosjen e lokalit afarist në të cilin organizohen lojerat e fatit, respektivisht lojerat argetuese.
Neni 152
(1) Drejtoria e të Hyrave Publike në çdo kohe dhe pa
paralajmerim paraprak mund të kryeje mbikeqyrje të punes
së barteseve të licences, respektivisht lejes për organizimin
e lojerave të fatit ose lojerave argetuese me qellim të percaktimit të punes së ligjshme dhe të rregullt nga ana e bartesve të licences, respektivisht lejes.
(2) Organizatoret e lojerave të fatit dhe lojerave argetuese obligohen që çdo dite të mundesojne kryerjen direkte
ose indirekte të mbikeqyrjes nga ana e organeve kompetente.
Neni 153
Nese personat e autorizuar zyrtare gjate kryerjes së
mbikeqyrjes percaktojne ekzistimin e dyshimit të bazuar se
eshte kryer veper penale, obligohen që të parashtrojne fleteparaqitje në organin kompetent.
Neni 154
(1) Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese,
personi i autorizuar zyrtar percakton se për here të pare
eshte kryer kundervajtje nga nenet 157 paragrafi (1) pika
14 dhe 158 të ketij ligji, personi i autorizuar zyrtar detyrohet që të perpiloje procesverbal në të cilin do ta percaktoje
parregullsine e kryer me sugjerimin për menjanimin e parregullsise së kryer në afat prej tete ditesh dhe me dorezimin
e njekohshem të fteses për zbatimin e edukimit të personit
ose subjektit ku eshte percaktuar parregullsia gjate kryerjes
së mbikeqyrjes inspektuese.
(2) Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim si dhe
menyren e zbatimit të edukimit e percakton ministri i Financave.
(3) Edukimin e organizon dhe realizon Drejtoria e të
Hyrave Publike, në afat jo më të gjate se tete dite nga dita e
zbatimit të mbikeqyrjes inspektuese.
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(4) Edukimi mund të zbatohet për më shume parregullsi të njejta ose të ngjashme për një ose më shume subjekte.
(5) Nese në terminin e caktuar personi ose subjekti për
të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të
llogaritet se edukimi eshte kryer.
(6) Nese personi ose subjekti mbi të cilin kryhet edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe e kryen atë, do të
llogaritet se eshte edukuar në aspekt të parregullsise së caktuar.
(7) Nese personi i autorizuar gjate zbatimit të mbikeqyrjes kontrolluese percakton se nuk jane menjanuar parregullsite e percaktuara nga paragrafi (1) i ketij neni, miraton
konkluzion me të cilin nderpritet procedura për mbikeqyrje
inspektuese.
(8) Nese personi i autorizuar zyrtar gjate zbatimit të
mbikeqyrjes kontrolluese percakton se nuk jane menjanuar
parregullsite e percaktuara nga paragrafi (1) i ketij neni,
për kundervajtjen e konstatuar kryeresit të kundervajtjes i
propozon procedure për barazim.
(9) Drejtoria e të Hyrave Publike, mban evidence për
edukimin e zbatuar në menyre të percaktuar nga ministri i
Financave.
Neni 155
Drejtoria e të Hyrave Publike për numrin e kontrolleve
të bera nga ana e personave të autorizuar zyrtare detyrohet
që në faqen e vet të internetit të publikoje raporte kuartale.
XIII. DISPOZITA NDESHKUESE
Vepra penale organizim i lojerave të fatit
pa licence respektivisht leje nga organi kompetent
Neni 156
(1) Personi juridik që organizon dhe udheheq lojerat e
fatit në lokale të vecanta të rregulluara për kete qellim, pa
licence, respektivisht leje nga organi kompetent, do të denohet me denim në të holla në shume prej 20 milione denaresh.
(2) Për vepren nga paragrafi (1) i ketij neni do të denohet edhe personi pergjegjes në personin juridik me denim
në burg së paku prej tre vitesh.
(3) Mjetet për organizimin e lojerave të fatit nga ky
nen, si dhe parat e zena të kryeresit do të merren.
XIV. DISPOZITA KUNDERVAJTESE
Neni 157
(1) Gjobe në shume prej 5 000 eurosh në kundervlere
me denare do t'i shqiptohet personit juridik nese:
1) ia bart licencen respektivisht lejen një shoqerie tjeter
tregtare, respektivisht një tregtari tjeter individual (neni 7
paragrafi (4));
2) e nderpret ose e anulon lojen e fatit për të cilen ka
marre licence, në kundershtim me nenin 8 paragrafet
(5)dhe (8) të ketij ligji;
3) nuk i kushton kujdes afatit në të cilin doemos duhet
edhe më tutje t'i organizoje lojerat e fatit për të cilat ka
marre licence (neni 8 paragrafi (7));
4) organizon lojera argetuese, lojera shperblyese ose lojera interaktive të fatit pa leje të organit kompetent (neni 9
paragrafi (1));
5) nuk i kushton kujdes afatit në të cilin doemos duhet
edhe më tutje t'i organizoje lojerat e filluara të fatit për të
cilat ka marre licence (neni 9 paragrafi (7));
6) i nderpret ose anulon lojerat nga neni 9 paragrafi (1)
të ketij neni, në kundershtim me nenin 9 paragrafet (5) dhe
(8);
7) lojen e filluar të fatit respektivisht gjiron e filluar
nuk e kryen deri në fund sipas rregullave respektivisht rregullores së njejte(neni 14 paragrafi (4));
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8) shet, reklamon ose në çdo menyre tjeter paraqet bileta lotarie nga jashte, kartela tombole, fleta, tiketa, kartela
elektronike dhe ngjashem në territorin e Republikes së Maqedonise (neni 19 pika 2);
9) organizon loje të fatit e cila nuk eshte e rregulluar
me kete ligj, e e cila jep mundesi për arritjen e fitimit (neni
19 pika 4);
10) organizon lojera të fatit ose lojera argetuese në lokale të cilat nuk i plotesojne kushtet e lokalit ose ato teknike-teknologjike të percaktuara nga ministri i Financave
(neni 21 paragrafi (1));
11) në afat prej 30 ditesh pas perfundimit të lojes së fatit biletat e lotarise dhe kartelat e pa shitura të tomboles
nuk i dorezon në Drejtorine e të Hyrave Publike (neni 22
paragrafi (3));
12) organizon lojera të vecanta të fatit kurse nuk mban
regjister të arkes ose nuk mban regjister të arkes në menyren e percaktuar ose regjistrin e arkes nuk e ruan së paku
dhjete vite (neni 23);
13) në afatin e percaktuar me kete ligj nuk dorezon raport revizioni në Ministrine e Financave për revizionin e
kryer nga ana e revizorit të autorizuar (neni 24);
14) vepron në kundershtim me nenin 32 të ketij ligji
ose nuk i thekson në vend të dukshem rregullat e lojerave
të fatit, respektivisht rregulloren e kazinose (nenet 45 paragrafi (2), 55 paragrafi (2), 62 paragrafi (2), 77 paragrafi
(2), 91 paragrafi (2) dhe 127 paragrafi (3));
15) pagesen e shperblimeve në para, respektivisht ndermarrjen fitimeve në mallra dhe tjera nuk e kryen në afat
prej 60 ditesh nga dita e publikimit të raportit për rezultatet
nga loja (nenet 38 paragrafi (1), 47, 68, 80, 95 dhe 128);
16) organizuesi e nderron lokalin afarist në të cilen organizohet loja e fatit pa vendim të Ministrise së Financave
(nenet 42 paragrafi (2), 60 paragrafet (3) dhe (4), 88 paragrafet (2) dhe (3) dhe 135 paragrafet (3) dhe (4) ose e rrit
numrin e lokaleve afariste në të cilat organizohen lojerat e
fatit në klub me automate pa vendim të Ministrise së Financave (neni 88 paragrafet (5) dhe (6)) ose organizon baste nepermjet pikave pagesore pa vendim të Ministrise së
Financave;
17) gjate zvogelimit të depozites nën shumen e percaktuar me kete ligj ose gjate aktivizimit të garancise bankare
nuk e ploteson shumen deri në shumen e pergjithshme të
percaktuar me kete ligj në afat prej 48 oresh (nenet 44 paragrafi (2), 51 paragrafi (2), 61 paragrafi (2), 76 paragrafi
(4) dhe 90 paragrafi (2));
18) vepron në kundershtim me nenin 59 të ketij ligji;
19) organizuesi i lojerave të fatit në kazino dhe klub me
automate një here në muaj në Ministrine e Financave nuk
parashtron raport për të hyrat e realizuara sipas llojit të lojerave ose nuk dorezon deshmi për pagesen e detyrimit të
vecante (nenet 66 paragrafi (3) dhe 94 paragrafi (3));
20) vepron në kundershtim me nenin 70 paragrafi (4) të
ketij ligji;
21) organizon bast në territorin e Republikes së Maqedonise i cili ka të beje me rezultatet nga zgjedhjet e kryetarit të Republikes së Maqedonise, deputeteve në Kuvendin e
Republikes së Maqedonise, kryetareve të komunave dhe
keshilltareve në Keshillat e komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetin e Shkupit (neni 81 pika (2));
22) vepron në kundershtim me nenin 127 paragrafi (2)
të ketij ligji;
23) organizon lojera të fatit në automate në klub argetues (neni 137 paragrafi (2)) dhe
24) vendos në perdorim automate teknikisht jo të rregullt për lojera të fatit (neni 138 paragrafi (1)).
(2) Gjobe në shume prej 1 000 eurosh në kundervlere
me denare për kundervajtjen nga paragrafi (1) i ketij neni
do t'i shqiptohet personit pergjegjes në personin juridik.
(3) Për kundervajtjen nga paragrafi (1) i ketij neni personit juridik krahas gjobes nga paragrafi (1) i ketij neni, do
t'i shqiptohet edhe sanksion kundervajtes ndalim i perkohshem për kryerjen e veprimtarise së caktuar në kohezgjatje
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prej gjashte muajsh deri në dy vjet, ndersa personit pergjegjes te personi juridik krahas gjobes nga paragrafi (2) i
ketij neni, do t'i shqiptohet edhe ndalim për kryerjen e profesionit ose detyres në kohezgjatje prej një deri tre vjet.
Neni 158
(1) Gjobe në shume prej 1 000 eurosh në kundervlere me
denare do t'i shqiptohet personit fizik, për kundervajtje, nese:
1) merr pjese në lojera të huaja të fatit, në të cilat bastet
paguhen në territorin e Republikes së Maqedonise (neni 19
pika 1);
2) merr pjese në lojerat e fatit ose lojerat argetuese të
cilat organizohen pa licence , respektivisht leje të leshuar
(neni 19 pika 5);
3) në kazino fut mjete ndihmese teknike adekuate për
arritjen e perparesise në lojerat e fatit (neni 71 paragrafi
(2)) dhe
4) i punesuar në kazino merr pjese në lojerat e fatit në
kazinone në të cilen punon (neni 72 paragrafi (2)).
(2) Gjobe në shume prej 1 000 eurosh në kundervlere
me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes organizator
i lojerave e fatit, për kundervajtje nese:
1) mundeson pjesemarrje në lojerat e fatit të personave
më të rinj se 18 vjet (neni 20 paragrafi (2)) dhe
2) i mundeson hyrje në kazino, në lokale ku organizohet tombola e tipit të mbyllur, në bastore dhe klube me automate personit më të ri se 18 vjet (neni 20 paragrafi (4)).
XV. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
Neni 159
Nga dita e fillimit të zbatimit të ketij ligji deri në diten e
fillimit të zbatimit të neneve 66 paragrafi (6), 75, 79, 89 dhe
94 të ketij ligji organizatoret e lojerave të fatit në kazino, në
bastore dhe në klub me automate kane mundesi të sigurojne
sistem kompjuterik në të cilin jane të lidhur të gjithe kompjuteret, perkatesisht automatet e organizatoreve të lojerave të
fatit nepermjet të cilit kryhet evidentimi i pagesave dhe lidhja e tyre me sistemin perkates kompjuterik në Drejtorine e të
Hyrave Publike ose t'i paguajne kompensimet, perkatesisht
taksat e percaktuara në nenet 160 paragrafi (2), 161 paragrafi
(2) dhe 162 paragrafi (2) të ketij ligji.
Neni 160
(1) Organizatoret e lojerave të fatit në kazino të cilet në
periudhen nga dita e fillimit të zbatimit të ketij ligji deri në
diten e fillimit të zbatimit të nenit 66 paragrafi (6) të ketij
ligji, kane vendosur që të sigurojne sistem kompjuterik në
të cilin jane të lidhur të gjithe automatet e organizatoreve të
lojerave të fatit nepermjet të cilit behet evidentimi i pagesave dhe lidhja e tij me sistemin perkates kompjuterik në
Drejtorine e të Hyrave Publike, detyrohen që të paguajne
detyrim të posacem të percaktuar në nenin 94 të ketij ligji.
(2) Organizatoret e lojerave të fatit në kazino të cilet në
periudhen nga dita e fillimit të zbatimit të ketij ligji deri në
diten e fillimit të zbatimit të nenit 66 paragrafi (6) të ketij
ligji, nuk kane siguruar sistem kompjuterik nga paragrafi
(1) i ketij neni dhe lidhje të tij me sistemin perkates kompjuterik në Drejtorine e të Hyrave Publike, nuk e paguajne
detyrimin e posacem të percaktuar me nenin 94 të ketij ligji, ndersa i paguajne kompensimet si vijon:
1) për automate të lojerave të fatit në të cilet mund të
marre pjese një pjesetar në lojerat e fatit organizuesi paguan kompensim mujor me shume prej 420 eurosh në kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e pageses, për
automat dhe
2) për automate të lojerave të fatit në të cilet mund të
marrin pjese më shume pjesetare në lojerat e fatit organizuesi paguan kompensim mujor me shume prej 735 eurosh në
kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e pageses,
për automat.
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(3) Kompensimet nga paragrafi (2) i ketij neni paguhen
deri më daten 15 të muajit për muajin paraprak.
(4) Organizuesi nga paragrafi (2) i ketij neni një here
në muaj në Ministrine e Financave parashtron raport për të
hyrat e realizuara sipas llojit të lojerave të fatit.
Neni 161
(1) Organizatoret e lojerave të fatit në kazino të cilet në
periudhen nga dita e fillimit të zbatimit të ketij ligji deri në
diten e fillimit të zbatimit të nenit 75 të ketij ligji kane vendosur të sigurojne sistem kompjuterik në të cilin jane të lidhur të gjithe kompjuteret e organizatoreve të lojerave të fatit nepermjet të cilit behet evidentimi pagesave dhe lidhja
e tij me sistemin perkates kompjuterik në Drejtorine e të
Hyrave Publike, obligohen që të paguajne detyrim të posacem të percaktuar ne nenin 79 të ketij ligji.
(2) Organizatoret e lojerave te fatit në bastore të cilet
në periudhen nga dita e fillimit të zbatimit të ketij ligji deri
në diten e fillimit të zbatimit të nenit 75 të ketij ligji, nuk
kane siguruar sistem kompjuterik nga paragrafi (1) i ketij
neni dhe lidhjen e tij me sistemin perkates kompjuterik në
Drejtorine e të Hyrave Publike, nuk e paguajne detyrimin e
posacem të percaktuar me nenin 79 të ketij ligji, ndersa paguajne detyrim të posacem prej 100 000 denaresh në muaj,
për çdo vendpagim.
(3) Detyrimi i posacem nga paragrafi (2) i ketij neni paguhet deri në daten 15 të muajit për muajin paraprak.
(4) Deshmine për pagesen e detyrimit të posacem nga
paragrafi (2) i ketij ligji, organizuesi nga paragrafi (2) i ketij neni detyrohet që ta parashtroje në Ministrine e Financave më së voni deri në daten 15 të muajit për muajin paraprak.
Neni 162
(1) Organizatoret e lojerave të fatit në klub me automate të cilet në periudhen nga dita e fillimit te zbatimit të ketij
ligji deri në diten e fillimit të zbatimit të nenit 89 të ketij
ligji kane vendosur të sigurojne sistem kompjuterik në të
cilin jane të lidhur të gjithe automatet e organizatoreve të
lojerave të fatit nepermjet të cilit behet evidentimi i pagesave dhe lidhja e tij me sistemin perkates kompjuterik në
Drejtorine e të Hyrave Publike, obligohen që të paguajne
detyrim të posacem të percaktuar ne nenin 94 të ketij ligji.
(2) Për organizatoret e lojerave të fatit në kazino të cilet
në periudhen nga dita e fillimit te zbatimit të ketij ligji deri
në diten e fillimit të zbatimit të nenit 89 paragrafi (1) të ketij ligji, nuk kane siguruar sistem kompjuterik nga paragrafi
(1) i ketij neni dhe lidhje të tij me sistemin perkates kompjuterik në Drejtorine e të Hyrave Publike, licence për organizimin e lojerave të fatit në klub me automate leshohet për
organizimin e lojerave të fatit në një lokal afarist, organizatoret nuk e paguajne detyrimin e posacem të percaktuar me
nenin 94 të ketij ligji, ndersa i paguajne keto kompensime:
1) për automate të lojerave të fatit në të cilet mund të
marre pjese një pjesemarres në lojerat e fatit, organizuesi
paguan kompensim mujor me shume prej 420 eurosh në
kundervlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e pageses,
për automat dhe
2) për automate të lojerave të fatit në të cilet njekohesisht mund të marrin pjese më shume pjesetare në lojerat e
fatit, organizuesi paguan kompensim mujor me shume prej
735 eurosh në kundervlere me denare sipas kursit të mesem
të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten
e pageses, për automat.
(3) Kompensimet nga paragrafi (2) i ketij neni paguhen
deri më daten 15 të muajit për muajin paraprak.
(4) Organizuesi nga paragrafi (2) i ketij neni një here
në muaj në Ministrine e Financave parashtron raport për të
hyrat e realizuara sipas llojit të lojerave të fatit.
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Neni 163
(1) Organizatoret e lojerave të fatit në kazino nga dita e
hyrjes në fuqi të ketij ligji deri në diten e fillimit të zbatimit
të ketij ligji, detyrohen që t'i paguajne edhe kompensimet e
percaktuara me nenin 160 paragrafin (2) të ketij ligji.
(2) Organizatoret e lojerave të fatit në bastore nga dita e
hyrjes në fuqi të ketij ligji deri në diten e fillimit të zbatimit
të ketij ligji, detyrohen që ta paguajne detyrimin e posacem
të percaktuar me nenin 161 paragrafi (2) të ketij ligji.
(3) Organizatoret e lojerave të fatit në klub me automate
nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji deri në diten e fillimit të
zbatimit të ketij ligji, detyrohen që t'i paguajne kompensimet
e percaktuara me nenin 162 paragrafi (2) të ketij ligji.
Neni 164
(1) Procedurat e filluara deri në diten e fillimit të zbatimit të ketij ligji, do të vazhdojne në pajtim me dispozitat në
fuqi deri në diten e fillimit të zbatimit të ketij ligji.
(2) Organizatoret e lojerave të fatit të cilet në diten e
fillimit të zbatimit të ketij ligji kane marre licenca ose leje
në pajtim me dispozitat në fuqi deri në diten e fillimit të
zbatimit të ketij ligji, detyrohen që punen e tyre ta harmonizojne me dispozitat e ketij ligji në afat prej gjashte muajsh nga dita e fillimit të zbatimit të ketij ligji.
(3) Licencat dhe lejet e leshuara në pajtim me Ligjin
për lojera të fatit dhe lojera argetuese ("Gazeta Zyrtare e
Republikes së Maqedonise" numer 10/97, 54/97, 13/2001,
2/2002 dhe 54/2007) vazhdojne të vlejne për periudhen që
jane leshuar.
(4) Ndryshimi i licencave dhe lejeve të leshuara në pajtim me Ligjin për lojera të fatit dhe lojera argetuese ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 10/97,
54/97, 13/2001, 2/2002 dhe 54/2007) do të kryhen në pajtim me dispozitat e ketij ligji.
(5) Ministri i Financave do ta shpalle thirrjen publike
nga neni 139 paragrafi (1) i ketij ligji, në afat prej 30 ditesh
nga dita e fillimit të zbatimit të ketij ligji.
Neni 165
(1) Ministri i Financave në afat prej gjashte muajsh nga
dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji do t'i miratoje aktet nenligjore të parapara me kete ligj.
(2) Deri në miratimin e akteve nenligjore nga paragrafi
(1) i ketij neni do të zbatohen aktet nenligjore të miratuara
në baze të Ligjit për lojera të fatit dhe për lojera argetuese
("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer
10/97, 54/97, 13/2001, 2/2002 dhe 54/2007).
Neni 166
Dispozitat e neneve 66 paragrafi (6), 75, 79, 89 dhe 94
të ketij ligji, do të fillojne të zbatohen nga 1 janari 2012.
Neni 167
Me diten e fillimit të zbatimit të ketij ligji shfuqizohet
Ligji për lojera të fatit dhe lojera argetuese ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 10/97, 54/97,
13/2001, 2/2002 dhe 54/2007), pervec dispozitave të nenit
78-a në pjesen me të cilen rregullohen kompensimet në
shume mujore për tavoline ruleti, për tavolina tjera dhe për
automate të lojerave të fatit që i paguajne organizatoret e
lojerave të fatit në kazino dhe në klub me automate dhe
dispozitave nga neni 79-a, në pjesen me të cilen rregullohet
detyrimi i vecante që e paguajne organizatoret e lojes së fatit venie basti në gara sportive, të cilat shfuqizohen nga dita
e hyrjes në fuqi të ketij ligji.
Neni 168
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", ndersa do
të filloje të zbatohet pas kalimit të gjashte muajve nga dita
e hyrjes së tij në fuqi, pervec dispozitave të neneve 66 paragrafet (1), (2), (3), (4) dhe (5), 160 paragrafi (2), 161 paragrafi (2), 162 paragrafi (2) dhe 163 të ketij ligji, që do të
fillojne të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.
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584.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
АКЦИЗИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1035/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА АКЦИЗИТЕ
Член 1
Во Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/10), во членот 31 ставот (2) се менува и гласи:
„На минералните масла кои содржат материи за
обележување согласно со членот 30 став (1) од овој
закон не е дозволено да се отстрани средството за обележување, да се намали неговата концентрација или да
се додаваат состојки кои ќе оневозможат утврдување
на обележувањето.“
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4),
кои гласат:
„(3) Минералните масла кои содржат материи за
обележување согласно со членот 30 став (1) од овој закон не е дозволено да се користат за погон на моторни
возила или за други намени освен како гориво за греење.
(4) Ако при надзор на моторни возила се утврди дека се користат минералните масла кои содржат материи за обележување, на сопственикот на моторното возило, акцизата се пресметува на количествата кои одговараат на зафатнината на резервоарот за погонско гориво зголемена за сто пати."
Член 2
Во членот 61 ставот (1) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на
даночниот обврзник - правно лице, ако:
1) акцизната дозвола ја пренесе на друго лице (член
8 став (3));
2) не ги исполнува обврските од членот 9 став (1)
на овој закон;
3) не ги исполнува обврските од членот 11 ставови
(1) до (5) на овој закон;
4) не издаде акцизен документ при транспорт на акцизни добра и не издаде акцизен документ (член 12
ставови (1) и (3));
5) добрата подлежни на акциза не се пренесат во
друг акцизен склад во пропишаниот рок (член 13 став
(3));
6) не поднесе акцизна пријава и не ја плати акцизата во пропишаниот рок (член 16 ставови од (1) до (5));
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7) одобрението за акцизно-повластено користење го
пренесе на друго лице (член 21 став (3));
8) не ги исполнува обврските од членот 22 став (1)
на овој закон;
9) отуѓи акцизни добра ослободени од акциза (член
24 став (2));
10) не ги обележи гасните масла и керозинот со
пропишаната боја и/или други состојки и ако складирањето не го организира на пропишаниот начин (член 30
ставови (1) и (3));
11) минералните масла кои содржат материи за обележување се користат како погонско гориво (член 31
став (1));
12) соодветно не го определи предметот на оданочување согласно со членовите 27, 35 и 41 од овој закон;
13) на минералните масла кои содржат материи за
обележување се отстрани средството за обележување,
се намали неговата концентрација или се додадат состојки кои ќе оневозможат утврдување на обележувањето (член 31 став (2));
14) како сопственик на моторно возило во резервоарот на моторното возило како погонско гориво користи
минерални масла кои содржат материи за обележување
(член 31 став (3));
15) не води и неточно води евиденција (член 52 ставови (1) и (2));
16) не издава фактура, односно друг документ за
испорака на акцизни добра (член 53) и
17) фактурите и другите документи и деловните книги не ги чува во пропишаниот рок (член 54) “.
Во ставот (2) зборовите: „точка 11“ се заменуваат
со зборовите: „точки 11 и 14“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„За повторување на прекршоците од ставот (1) на
овој член во рок од две години на правното лице ќе му
се изрече и прекршочна санкција привремена забрана
за вршење на дејност во траење од три до 30 дена, на
одговорното лице во правното лице забрана за вршење
на професија, дејност или должност во траење од три
до 15 дена, а на физичкото лице - даночен обврзник
забрана на вршење на дејност во траење од три до 15
дена.“
Член 3
По членот 61 се додава нов член 61-а, кој гласи:
„Член 61-а
„(1) Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на даночниот обврзник - правно лице, ако:
1) меѓупроизводите и етил-алкохолот кои ги пушта
во акцизно слободен правен промет на акцизната територија не ги обележи со контролна марка и не ја залепи на амбалажата која при отворањето мора да се оштети (член 37 ставови (3) и (4));
2) долгот за контролни марки не го плаќа во пропишаните рокови (членови 38 и 45);
3) производителот, односно увозникот не ја пријави
и не ја објави малопродажната цена на тутунските добра (член 43 став (4));
4) тутунските добра кои ги пушта во акцизно слободен правен промет на акцизната територија не ги обележи со контролна марка и не ја залепи на амбалажата
под целофанската и друга хартија која при отворањето
мора да се оштети (член 44 ставови (3) и (4));
5) во малопродажните пакувања се пакуваат и други предмети освен тутунски добра (член 49 став (2));
6) трговецот не ги чува малопродажните пакувања
затворени и ги оштетува контролните марки (член 50);
7) пушти во промет тутунски добра над пријавената
и објавената малопродажна цена (член 51 став (1)) и
8) неуредно води евиденција (член 52 ставови (1) и
(2)).
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(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице
во правното лице и на физичкото лице за прекршоците
од ставот (1) на овој член.
(3) За повторување на прекршоците од ставот (1) на
овој член во рок од две години на правното лице ќе му
се изрече и прекршочна санкција привремена забрана
за вршење на дејност во траење од три до 30 дена, на
одговорното лице во правното лице забрана за вршење
на професија, дејност или должност во траење од три
до 15 дена, а на физичкото лице - даночен обврзник забрана на вршење на дејност во траење од три до 15 дена.“
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR AKCIZA
Neni 1
Në Ligjin për akciza („Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonise“ numër 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002,
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 dhe
34/2010), në nenin 31 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Në vajrat minerale që përmbajnë materie për shënim
në pajtim me nenin 30 paragrafi (1) të këtij ligji nuk lejohet
të mënjanohet mjeti për shënim, të zvogëlohet koncentrimi
i tij ose të shtohen përbërës që e pamundësojnë përcaktimin
e shënimit."
Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe
(4), si vijojnë:
"(3) Vajrat minerale që përmbajnë materie për shënim
në pajtim me nenin 30 paragrafi (1) të këtij ligji, nuk lejohet që të shfrytëzohen për motorë të automjeteve ose për
dedikime tjera, përveç si karburant për ngrohje.
(4) Nese gjatë kontrollit të automjeteve konstatohet se
shfrytezohen vajra minerale që përmbajnë materie për shenim, pronarit të automjetit, akciza i llogaritet në sasitë që i
pergjigjen vëllimit të rezervuarit për karburant motorik, e
rritur për një qind herë."
Neni 2
Neni 61 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Gjobe në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtjen të
kryer tatimpaguesit-person juridik, nëse:
1) lejen e akcizës ia bart personit tjetër (neni 8 paragrafi (3));
2) nuk i përmbush detyrimet nga neni 9 paragrafi (1) të
ketij ligji;
3) nuk i përmbush detyrimet nga neni 11 paragrafët
prej (1) deri në (5) të këtij ligji;
4) nuk lëshon dokument të akcizave gjatë transportit të
të mirave të akcizave dhe nuk lëshon dokument të akcizave
(neni 12 paragrafët (1) dhe (3));
5) të mirat që i nënshtrohen akcizës nuk barten në magazine tjetër të akcizave në afatin e përcaktuar (neni 13 paragrafi (3));
6) nuk parashtron kërkesë të akcizave dhe nuk e paguan
akcizen në afatin e përcaktuar (neni 16 paragrafët prej (1)
deri në (5));
7) lejen për shfrytëzimin e privilegjuar të akcizave ia
bart personit tjetër (neni 21 paragrafi (3));
8) nuk i përmbush detyrimet nga neni 22 paragrafi (1)
të këtij ligji;
9) tjeterson të mira të akcizave të liruara nga akciza
(neni 24 paragrafi (2));
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10) nuk i shënon vajrat e gazrave dhe kerozinin me
ngjyren e përcaktuar dhe/ose përbërësit tjerë dhe nëse magazinimin nuk e organizon në mënyrën e përcaktuar (neni 30
paragrafet (1) dhe (3));
11) vajrat minerale që përmbajnë materie për shënim
shfrytezohen si karburant motorik (neni 31 paragrafi (1));
12) në mënyrë përkatëse nuk e përcakton objektin e tatimimit në pajtim me nenet 27, 35 dhe 41 të këtij ligji;
13) nese në vajrat minerale që përmbajnë materie për
shenim mënjanohet mjeti për shënim, zvogëlohet koncentrimi i tij ose shtohen përbërës që do ta pamundësojnë përcaktimin e shënimit (nenin 31 paragrafi (2));
14) nese si pronar i automjetit në rezervuarin e automjetit si karburant motorik shfrytëzon vajra minerale që
permbajne materie për shënim (neni 31 paragrafi (3));
15) nuk mban dhe në mënyrë të pasaktë mban evidencë
(neni 52 paragrafët (1) dhe (2));
16) nuk lëshon faturë, përkatësisht dokument tjetër për
dergimin e të mirave të akcizave (neni 53) dhe
17) faturat dhe dokumentet tjera dhe librat afariste nuk
i ruan në afatin e përcaktuar (neni 54)".
Në paragrafin (2) fjalët: "pika 11" zëvendësohen me
fjalet: "pikat 11 dhe 14".
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Për përsëritjen e kundërvajtjeve nga paragrafi (1) i ketij neni në afat prej dy vitesh, personit juridik do t'i shqiptohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim i përkohshëm
për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej tri deri në
30 dite, personit përgjegjës në personin juridik ndalim për
kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohezgjatje prej tri deri në 15 ditë, ndërsa personit fizik-tatimpagues ndalim për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej
tri deri në 15 ditë."
Neni 3
Pas nenit 61 shtohet nen i ri 61-a, si vijon:
"Neni 61-a
"(1) Gjobe në shumë prej 3 000 deri në 4 000 euro në
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje të
kryer tatimpaguesit-person juridik, nëse:
1) nenproduktet dhe etil alkoolin që i lëshon në qarkullim të lirë juridik të akcizave në territorin e akcizave, nuk i
shenon me markë të kontrollit dhe nuk e ngjit në ambalazhin që gjatë hapjes doemos duhet të dëmtohet (neni 37 paragrafet (3) dhe (4));
2) borxhin për markat e kontrollit nuk e paguan në afatet e përcaktuara (nenet 38 dhe 45);
3) prodhuesi, përkatësisht importuesi nuk e paraqet dhe
nuk e shpallë çmimin e shitjes me pakicë të të mirave të
duhanit (neni 43 paragrafi (4));
4) të mirat e duhanit që i lëshon në qarkullim të lirë juridik të akcizave në territorin e akcizave, nuk i shënon me
marke të kontrollit dhe nuk e ngjit në ambalazh nën letër
celofani ose letër tjetër, që gjatë hapjes doemos duhet të
demtohet (neni 44 paragrafët (3) dhe (4));
5) në paketimet e shitjes me pakicë paketohen edhe sende tjera përveç të mirave të duhanit (neni 49 paragrafi
(2));
6) tregtari nuk i ruan paketimet e shitjes me pakicë të
mbyllura dhe i dëmton markat e kontrollit (neni 50);
7) leshon në qarkullim të mira të duhanit mbi çmimin e
paraqitur dhe të shpallur të shitjes me pakicë (neni 51 paragrafi (1));
8) evidence e mban në mënyrë të parregullt (neni 52
paragrafet (1) dhe (2));
(2) Gjobe në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës në
personin juridik dhe personit fizik për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni.
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(3) Për përsëritjen e kundërvajtjeve nga paragrafi (1) i
ketij neni në afat prej dy vitesh personit juridik do t'i shqiptohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim i përkohshëm
për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej tri deri në
30 dite, personit përgjegjës në personin juridik ndalim për
kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje prej tri deri në 15 ditë, ndërsa personit fizik-tatimpagues ndalim për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej
tri deri në 15 ditë."
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
585.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
КРЕДИТНО БИРО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за кредитно биро,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1036/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА КРЕДИТНО БИРО
Член 1
Во Законот за кредитно биро („Службен весник на
Република Македонија“ број 81/2008), членот 48 се менува и гласи:
"(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
кредитното биро, ако:
1) воведува критериуми за дефинирање на категории на субјекти на податоци (член 7);
2) изготви извештај за субјектот на податоците без
да постои барање од страна на корисник на податоци
или субјектот на податоците, или извештајот содржи
податоци за други лица поврзани со субјектот на податоците, вклучувајќи и податоците за жирантите, кокредитобарателите и солидарните должници, или ако извештајот содржи податоци за идентитетот на давателите
на податоци до кредитното биро со обврски на субјектот кон одделните даватели на податоците (член 16
ставови (2), (3) и (4));
3) податоците за субјектот на податоците не ги чува
во рок од пет години по исплата на обврската или затворање на сметката на субјектот на податоците (член 19);
4) на барање на субјектот на податоци не ги достави податоците од членот 24 став (1) на овој закон;
5) повторно не ги провери податоците со надоместок или не го евидентира статусот на оспорените податоци во извештајот и/или досието за субјектот на податоци (член 28 став (2));
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6) не ги известува сите даватели на податоци кои
обезбедиле каков било дел од оспорените податоци,
најдоцна во рок од пет работни дена од датумот на добиеното известување или не им ги обезбеди сите релевантни информации кои се предмет на оспорување
(член 29);
7) не изврши проверка на оспорените податоци или
не го извести субјектот на податоци дека не постојат
објективни причини и докази за проверка на податоците (член 30 став (1));
8) не избрише дел од податоците во извештајот
и/или досието и за тоа веднаш не го извести субјектот
на податоци и корисникот на тие податоци (член 31
став (1));
9) по бришењето на податоци од досието на субјектот на податоци внесе податоци во досието без лицето
да достави доказ со кој се потврдува дека податоците
се целосни и точни или не го извести субјектот на податоците за повторното внесување на податоци од извештајот и/или досието во писмена форма во рок од
пет работни дена (член 31 ставови (2) и (3));
10) проверката на податоците не ја заврши во рок
под 15 дена од приемот на известувањето за оспорување или резултатите од проверката писмено не ги достави до субјектот на податоците во рок од 5 дена (член 32
став (1));
11) не стави забелешка дека податоците се оспорени од субјектот на податоци (член 32 став (2));
12) не ги заштити и чува податоците и извештаите
за поединечните лица кои ги стекнало при вршењето
на која било активност (член 38);
13) податоците и извештаите не ги користи исклучиво за целите за кои се добиени или податоците и извештаите ги открие на трети лица (член 39);
14) не обезбеди заштита на податоците или не воспостави соодветни административни, технички и организациски мерки кои ќе овозможат расположливост,
интегритет и доверливост на податоците (член 42) и
15) мерките за заштита на податоците не се регулирани во договорот кој го склучува кредитното биро со
давателите или корисниците на податоците (член 43).
(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното
лице во кредитното биро за прекршоците од ставот (1)
на овој член."
Член 2
По членот 48 се додава нов член 48-а, кој гласи:
"Член 48-а
(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на кредитното биро, ако:
1) не ја објави формата на извештаите кои ги изготвува за субјектите на податоците, на својата интернет
страница или на друг начин формата на извештаите не
ја направи достапна за давателите и корисниците на
податоци (член 17 став (1));
2) на веб страницата и во деловните простории на
кредитното биро не објави известување за правата и
обврските на давателите на податоци и на корисниците
на податоци што произлегуваат од овој закон и актите
на кредитното биро (член 23) и
3) на барање на субјектот на податоци не достави
информација за неговите права и обврски од овој закон
и актите на кредитното биро или не воспостави посебна телефонска линија која ќе биде достапна во текот на
работното време (член 26).
(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице
во кредитното биро за прекршоците од ставот (1) на
овој член."
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Член 3
Во членот 49 став (2) износите "1.500 до 3.000" се
заменуваат со износите "1.000 до 2.000".
Член 4
Во членот 50 став (2) износите "1.500 до 3.000" се
заменуваат со износите "1.000 до 2.000".
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT PËR BYRO KREDITORE
Neni 1
Në Ligjin për Byro Kreditore („Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonisë“ numër 81/2008), neni 48 ndryshon
si vijon:
"(1) Gjobe në shumë prej 3 000 deri 5 000 euro në kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje
Byrose Kreditore, nëse.
1) vendos kritere për përkufizimin e kategorive të subjekteve të të dhënave (neni 7);
2) perpilon raport për subjektin e të dhënave pa ekzistuar kërkesë nga shfrytëzuesi i të dhënave apo subjektit i
të dhënave, ose raporti përmban të dhëna për persona tjerë
të lidhur me subjektin e të dhënave, duke përfshirë edhe të
dhena për zhirantët, kërkuesit e kredive dhe debitorët solidare, apo nëse raporti përmban të dhëna për identitetin e
dhenesve të të dhënave në Byronë Kreditore me detyrat e
subjektit ndaj dhënësve të veçantë të të dhënave (neni 16
paragrafet (2), (3) dhe (4));
3) të dhënat për subjektin e të dhënave nuk i ruan në
afat prej pesë vitesh pas pagimit të detyrimit ose mbylljes
së llogarisë së subjektit të të dhënave (neni 19);
4) me kërkesë të subjektit të të dhënave nuk i dorëzon
të dhënat e nenit 24 paragrafit (1) të këtij ligji;
5) serish nuk i kontrollon të dhënat me kompensim ose
nuk e evidenton statusin e të dhënave të kontestuara në raport dhe/ose dosjen për subjektin e të dhënave (neni 28 paragrafi (2));
6) nuk i njofton të gjithë dhënësit e të dhënave të cilët
kane siguruar çfarëdo pjese të të dhënave të kontestuara,
më së voni në afat prej pesë ditëve të punës nga dita e marrjes së njoftimit ose nuk ua siguron të gjitha informatat relevante të cilat janë lëndë e kontestimit (neni 29);
7) nuk kryen kontroll të të dhënave kontestuese ose nuk
e njofton subjektin e të dhënave se nuk ekzistojnë arsye
dhe dëshmi objektive për kontrollin e të dhënave (neni 30
paragrafi (1));
8) nuk e shlyen pjesën e të dhënave në raport dhe/ose
dosje dhe për këtë nuk e njofton subjektin e të dhënave dhe
shfrytezuesin e atyre të dhënave (neni 31 paragrafi (1));
9) pas shlyerjes së të dhënave nga dosja e subjektit të të
dhenave fut të dhëna në dosje pa dorëzuar personi dëshmi
me të cilën vërtetohet se të dhënat janë të plota dhe të sakta
ose nuk e njofton subjektin e të dhënave për futjen e serishme të të dhënave nga raporti dhe/ose dosja me shkrim në afat
prej pesë ditëve të punës (neni 31 paragrafët (2) dhe (3));
10) kontrollin e të dhënave nuk e kryen në afat nën 15
ditesh nga pranimi i njoftimit për kontestim ose rezultatet
nga kontrolli nuk i dorëzon me shkrim në subjektin e të
dhenave në afat prej 5 ditësh (neni 32 paragrafi(1));
11) nuk bën vërejtje se të dhënat kontestohen nga subjekti i të dhënave (neni 32 paragrafi (2));
12) nuk i mbron dhe nuk i ruan të dhënat dhe raportet
për personat e veçantë të cilat i ka marrë gjatë kryerjes të
cilitdo aktiviteti (neni 38);
13) të dhënat dhe raportet nuk i shfrytëzon vetëm për
qellimet për të cilat janë marrë ose të dhënat dhe raportet
ua zbulon personave të tretë (neni 39);
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14) nuk e siguron mbrojtjen e të dhënave ose nuk vendos masa përkatëse administrative, teknike dhe organizative që do të mundësojnë disponim, integritet, dhe fshehtësi
të të dhënave (neni 42) dhe
15) masat për mbrojtjen e të dhënave nuk janë rregulluar në marrëveshjen që e lidh Byroja Kreditore me dhënësit
ose shfrytëzuesit e të dhënave (neni 43).
(2) Gjobe në shumë prej 1 000 deri 2 000 euro në kundervlere me denarë do t'i shqiptohet edhe personit pergjegjes në Byronë Kreditore për kundërvajtje nga paragrafi (1) i
ketij neni."
Neni 2
Pas nenit 48 shtohet nen i ri 48-a, si në vijim:
"Neni 48-a
(1) Gjobe në shumë prej 1 500 deri 3 000 euro në kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje
Byrose Kreditore,nëse.
1) nuk e shpall formën e raporteve që i përgatit për subjektet e të dhënave, në ueb faqen e vet ose në mënyrë tjetër
formen e raporteve nuk e bën të kapshme për dhënësit dhe
shfrytezuesit e të dhënave (neni 17 paragrafi (1));
2) në ueb faqen dhe në lokalet afariste të Byrosë Kreditore nuk shpall njoftim për të drejtat dhe detyrimet e dhenesve
të të dhënave dhe të shfrytëzuesve të të dhënave që dalin nga
ky ligj dhe nga aktet e Byrosë Kreditore (neni 23) dhe
3) me kërkesë të subjektit të të dhënave nuk dërgon informate për të drejtat dhe detyrimet e tij nga ky ligj dhe aktet
e Byrosë Kreditore ose nuk vendos linjë të veçantë telefonike që do të jetë e kapshme gjatë kohës së punës (neni 26).
(2) Gjobe në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere me denarë do t'i shqiptohet edhe personit pergjegjes në Byronë Kreditore, për kundërvajtje nga paragrafi (1)
i këtij neni."
Neni 3
Në nenin 49 paragrafi (2) shumat "1 500 deri në 3 000"
zevendesohen me shumat "1 000 deri në 2 000".
Neni 4
Në nenin 50 paragrafi (2) shumat "1 500 deri në 3 000"
zevendesohen me shumat "1 000 deri në 2 000".
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
586.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ
КОРИСНИЦИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07- 1037/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ И
БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ
Член 1
Во Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2002, 98/2002 и 81/2005), во членот
19 став (8) износот "100 евра " се заменуваат со износот "300 евра".
Член 2
Во членот 23 зборот "годишната" се заменува со
зборот "завршната".
Член 3
Во насловот на Главата VIII зборот „КАЗНЕНИ" се
заменува со зборот „ПРЕКРШОЧНИ".
Член 4
Членот 30 се менува и гласи:
"Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице на буџетите и на буџетските корисници, ако:
1) не води одделно сметководство за средствата остварени во буџетот по други основи (член 3);
2) не обезбедува податоци поединечно по буџетски
корисници, по сите видови на приходи и други приливи, за расходите и другите одливи, како и за состојба
на средствата, обврските и изворите на средствата
(член 4 ставови (1) и (3));
3) не води сметководство на начин пропишан со
овој закон или со пропис донесен врз основа на него
(член 5);
4) не ги чува деловните книги до рокот пропишан
со овој закон (член 10 став (3));
5) внесувањето на податоците во деловните книги
го врши врз основа на неуредна и неверодостојна документација (член 12 став 1);
6) не ги чува сметководствените документи до рокот пропишан со овој закон (член 13 став (2));
7) не врши проценување на билансните позиции на
начин и по постапка пропишани со овој закон или со
пропис донесен врз основа на него (член 19 став (2));
8) не ја врши ревалоризацијата според одредбите од
овој закон (член 20);
9) не врши усогласување на побарувањата и обврските со состојбата на средствата и нивните извори
искажани во сметководството со фактичката состојба
што се утврдува со попис на 31 декември (член 21);
10) не ги состави основните финансиски извештаи
(член 22 ставови (1) и (7));
11) не ги чува основните финансиски извештаи до
рокот пропишан со овој закон (член 22 став (6));
12) не ја достави завршната сметка на буџетот до
Министерството за финансии во законски определениот рок (членови 24 став (3) и 27 став (3)) и
13) не ги достави завршните сметки до Регистарот
на годишните сметки при Централниот регистар и до
Државниот завод за ревизија во законски определениот
рок (член 29)."
Член 5
По членот 30 се додаваат два нови члена 30-a и 30б, кои гласат:
"Член 30-a
Глоба во износ од 1.000 до 1.600 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок на одговорниот сметководител на буџетите и на буџетските корисници, ако:
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1) не води одделно сметководство за средствата во
буџетот остварени по други основи (член 3);
2) не обезбедува поединечно податоци по сите видови на приходи и на расходи и за состојбата на средствата, обврските и изворите на средствата (член 4 став
(1));
3) не води сметководство на начин пропишан со
овој закон или со пропис донесен врз основа на него
(член 5);
4) не ги чува деловните книги до рокот пропишан
со овој закон (член 10 став (3));
5) внесувањето на податоците во деловните книги
го врши врз основа на неуредна и неверодостојна документација (член 12 став (1));
6) не врши проценување на билансните позиции на
начин и по постапка пропишани со овој закон или со
пропис донесен врз основа на него (член 19);
7) не ги чува сметководствените документи до рокот пропишан со овој закон (член 13 став (2));
8) не ја врши ревалоризацијата според одредбите од
овој закон (член 20);
9) не врши усогласување на побарувањата и обврските со состојбата на средствата и нивните извори
искажани во сметководството со фактичката состојба
што се утврдува со попис на 31 декември (член 21);
10) не ги состави основните финансиски извештаи
(член 22 ставови (1) и (7));
11) не ги чува основните финансиски извештаи до
рокот пропишан со овој закон (член 22 став (6));
12) не ја достави завршната сметка на буџетот до
Министерството за финансии во законски определениот рок (член 24 став (3)) и
13) не ги достави завршните сметки до Регистарот
на годишните сметки при Централниот регистар и до
Државниот завод за ревизија во законски определениот
рок (член 29).
Член 30-б
(1) За прекршоците утврдени во членовите 30 и 30а од овој закон прекршочна постапка води надлежен
суд.
(2) Пред поднесување на барање за поведување на
прекршочна постапка за прекршоците предвидени со
овој закон, ќе се поведе постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците."
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија."
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KONTABILITETIN E BUXHETEVE DHE
SHFRYTEZUESVE BUXHETORË
Neni 1
Në Ligjin për kontabilitetin e buxheteve dhe shfrytezuesve buxhetorë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise“, numër 61/2002, 98/2002 dhe 81/2005), në nenin
19 paragrafi (8) shuma "100 euro" zëvendësohen me shumën "300 euro".
Neni 2
Në nenin 23 fjala "vjetore" zëvendësohet me fjalën
"perfundimtare".
Neni 3
Në titullin e Kapitullit VIII fjala: "NDËSHKUESE" zevendesohet me fjalën "KUNDËRVAJTËSE".
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Neni 4
Neni 30 ndryshohet si vijon:
"Gjobe në shumë prej 500 deri në 800 euro në kundervlere
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit pergjegjes të buxheteve dhe të shfrytëzuesve buxhetorë, nese:
1) nuk mban kontabilitet të veçantë për mjetet e realizuara në buxhet në baza të tjera (neni 3);
2) nuk siguron të dhëna veç e veç për shfrytëzuesit
buxhetore, për të gjitha llojet e të hyrave dhe të ardhurave
tjera, për shpenzimet dhe të dalat tjera, si dhe për gjendjen
e mjeteve, obligimet dhe burimet e mjeteve (neni 4 paragrafet (1) dhe (3));
3) nuk mban kontabilitet në mënyrën e përcaktuar me
kete ligj ose me rregullë të miratuar në bazë të tij (neni 5);
4) nuk i ruan librat afariste deri në afatin e përcaktuar
me këtë ligj (neni 10 paragrafi (3));
5) futjen e të dhënave në librat afariste e kryen në bazë
të dokumentacionit të parregullt dhe joautentik (neni 12 paragrafi 1);
6) nuk i ruan dokumentet e kontabilitetit deri në afatin
e përcaktuar me këtë ligj (neni 13 paragrafi (2));
7) nuk kryen vlerësim të pozicioneve të bilancit në
menyren dhe procedurën e përcaktuar me këtë ligj ose me
rregulle të miratuar në bazë të tij (neni 19 paragrafi (2));
8) nuk e kryen revalorizimin sipas dispozitave të këtij
ligji (neni 20);
9) nuk kryen harmonizim të kërkesave dhe obligimeve
me gjendjen e mjeteve dhe burimet e tyre të paraqitura në
kontabilitet me gjendjen faktike që përcaktohet me regjistrim më 31 dhjetor (neni 21);
10) nuk i përpilon raportet financiare themelore (neni
22 paragrafet (1) dhe (7));
11) nuk i ruan raportet financiare themelore deri në afatin e përcaktuar me këtë ligj (neni 22 paragrafi (6));
12) nuk e dorëzon llogarinë përfundimtare të buxhetit
në Ministrinë e Financave në afatin e përcaktuar ligjor (nenet 24 paragrafi (3) dhe 27 paragrafi (3)) dhe
13) nuk i dorëzon llogaritë përfundimtare në Regjistrin
e Llogarive Vjetore të Regjistrit Qendror dhe në Entin Shteteror për Revizion në afatin e përcaktuar ligjor (neni 29). "
Neni 5
Pas nenit 30 shtohen dy nenë të reja 30-a dhe 30-b, si
vijojne:
"Neni 30-a
Gjobe në shumë prej 1 000 deri në 1 600 euro në kundervlere me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje kontabilistit përgjegjës të buxheteve dhe të shfrytëzuesve buxhetore, nëse:
1) nuk mban kontabilitet të veçantë për mjetet në buxhet të realizuara në baza tjera (neni 3);
2) nuk siguron të dhëna veç e veç për të gjitha llojet e
të hyrave dhe shpenzimeve dhe për gjendjen e mjeteve, obligimet dhe burimet e mjeteve (neni 4 paragrafi (1));
3) nuk mban kontabilitet në mënyrën e përcaktuar me
kete ligj ose me rregullë të miratuar në bazë të tij (neni 5);
4) nuk i ruan librat afariste deri në afatin e përcaktuar
me këtë ligj (neni 10 paragrafi (3));
5) futjen e të dhënave në librat afariste e kryen në bazë
të dokumentacionit të parregullt dhe joautentik (neni 12 paragrafi (1));
6) nuk kryen vlerësim të pozicioneve të bilancit në
menyren dhe procedurën e përcaktuar me këtë ligj ose me
rregulle të miratuar në bazë të tij (neni 19);
7) nuk i ruan dokumentet e kontabilitetit deri në afatin
e përcaktuar me këtë ligj (neni 13 paragrafi (2));
8) nuk e kryen revalorizimin sipas dispozitave të këtij
ligji (neni 20);
9) nuk kryen harmonizim të kërkesave dhe obligimeve
me gjendjen e mjeteve dhe burimet e tyre të paraqitura në
kontabilitet me gjendjen faktike që përcaktohet me regjistrim më 31 dhjetor (neni 21);
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10) nuk i përpilon raportet financiare themelore (neni
22 paragrafet (1) dhe (7));
11) nuk i ruan raportet financiare themelore deri në afatin e përcaktuar me këtë ligj (neni 22 paragrafi (6));
12) nuk e dorëzon llogarinë përfundimtare të buxhetit
në Ministrinë e Financave në afatin e përcaktuar ligjor (neni 24 paragrafi (3)) dhe
13) nuk i dorëzon llogaritë përfundimtare në Regjistrin
e Llogarive Vjetore të Regjistrit Qendror dhe në Entin Shteteror për Revizion në afatin e përcaktuar ligjor (neni 29).
Neni 30-b
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 30 dhe 30a të këtij ligji procedurë kundërvajtëse udhëheq gjykata
kompetente.
(2) Para parashtrimit të kërkesës për ngritje të procedures kundërvajtëse për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj,
do të ngritet procedurë për barazim në pajtim me Ligjin për
kundervajtje."
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
587.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07- 1038/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Законот за данокот на додадена вредност
(„Службен весник на Република Македонија“ број
44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10 и 102/10), во членот 30 став (1) точка 9 зборовите: ”и медицински помагала (помагала за надополнување или замена на анатомски дел од телото или физиолошки процес, ортопедски помагала, помагала за отстранување на
анатомски, односно функционални нарушувања, како и
инвалидски колички)” се бришат.
Во точката 10 на крајот од реченицата сврзникот
“и” се заменува со точка и запирка.
Во точката 11 на крајот од реченицата точката се
заменува со сврзникот “и” и се додава нова точка 12,
која гласи:
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“12. Mедицинска опрема, помагала и други уреди
чијашто намена е за олеснување или третирање на инвалидност исклучиво за лична употреба од страна на инвалидни лица.”
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
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Член 2
Во членот 22 ставот (6) се менува и гласи:
“Комисијата поблиску ја пропишува методологијата за пресметување на ризиците кои произлегуваат од
работата на инвестициските фондови.”
Член 3
Во членот 23 алинеја 6 сврзникот “и” се брише и се
става точка.
Алинејата 7 се брише.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TATIM MBI VLERËN E SHTUAR

Член 4
Во членот 33 став (3) по зборовите: “судски налог“
се додаваат зборовите: “и на барање на Комисијата“.

Neni 1
Në Ligjin për tatim mbi vlerën e shtuar („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10 dhe 102/10), në nenin 30
paragrafi (1) pika 9 fjalët: "dhe mjeteve ndihmëse mjekësore (mjete ndihmëse për plotësimin ose zëvendësimin e
pjeses anatomike të trupit ose të procesit fiziologjik, mjete
ndihmese ortopedike, mjete ndihmëse për mënjanimin e crregullimeve anatomike përkatësisht funksionale, si edhe
karroca për invalidë)" shlyhen.
Në pikën 10 në fund të fjalisë lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.
Në pikën 11 në fund të fjalisë pika zëvendësohet me
lidhezen "dhe" dhe shtohet pikë e re 12, si vijon:
"12. Pajisje mjekësore, mjete ndihmëse dhe aparate
tjera dedikimi i të cilave është për lehtësimin apo trajtimin
e invaliditetit vetëm për përdorim personal nga persona invalide."

Член 5
Во членот 67 став (1) точка 12 зборовите: “неговата
основна главнина“ се заменуваат со зборовите: “нето
вредноста на имотот на фондот“.

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
588.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07- 1039/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
Член 1
Во Законот за инвестициски фондови („Службен
весник на Република Македонија“ број 12/2009 и 67/10), во членот 21 став (1) алинеја 4 по зборовите: “судски налог“ се додаваат зборовите: “на барање на Комисијата“.

Член 6
Во членот 136 став (1) зборовите: “членовите 138,
139, 140, 141, 142 143, 144 и 145” се заменуваат со зборовите: “членовите 138, 138-а, 139, 139-а, 140, 140-а,
140-б, 140-в, 141, 142, 142-а, 142-б, 143, 144 и 145”.
Член 7
Во членот 137 став (1) зборовите: “утврдени во овој
закон” се заменуваат со зборовите: “од членовите 138,
138-а, 139, 139-а, 140, 141, 142, 142-а, 142-б и 143”.
Член 8
По членот 137 се додава нов наслов и нов член 137а, кои гласат:
“Порамнување и платен налог
Член 137-а
(1) За прекршоците утврдени во овој закон овластените лица за спроведување на контрола од страна на
Комисијата, при констатирање на прекршокот, должни
се на сторителот на прекршокот да му предложат постапка на порамнување, пред да го поднесат барањето
за прекршочна постапка.
(2) Постапката за порамнување е задолжителна.
(3) Доколку овластеното лице од ставот (1) на овој
член констатира прекршок, должно е да состави записник во кој ќе ги забележи сите битни елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на
прекршокот, описот на дејствието и лицата затекнати
на самото место.
(4) Ако сторителот на прекршокот го признае прекршокот, овластеното лице од ставот (1) веднаш му издава платен налог и тоа дополнително го забележува во
записникот од ставот (3) на овој член.
(5) Овластеното лице од ставот (1) на овој член е
должно да му понуди на сторителот на прекршокот да
го потпише записникот.
(6) Доколку сторителот на прекршокот ја плати глобата во рок од осум дена од приемот на платниот налог, ќе плати само половина од глобата.
(7) Во постапката која ќе заврши со издавање на
платен налог не се плаќаат трошоци на постапката.
(8) По истекот на рокот од осум дена предвиден за
плаќање на платниот налог, во случај да не е платен налогот, овластеното лице од страна на Комисијата за
хартии од вредност поднесува барање за поведување на
прекршочна постапка до Прекршочната комисија при
Комисијата за хартии од вредност.
(9) За спроведените постапки за порамнување, овластеното лице од ставот (1) на овој член е должно да
води посебна евиденција.“
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Член 9
Членот 138 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
друштвото за управување, ако:
1) постапува спротивно на членот 4 од овој закон;
2) не постапува согласно со членот 5 од овој закон;
3) ги пренесе за извршување активностите од членот 6 став (1) точка 1 на овој закон на трети лица;
4) не побара согласност од Комисијата согласно со
членот 8 став (2) од овој закон;
5) започне да врши работи поврзани со управување
на инвестициски фонд пред добивање на дозвола за
работење од Комисијата согласно со одредбите од членот 9 став (1) на овој закон;
6) врши активности кои се забранети согласно
одредбите од членот 25 став (1) на овој закон;
7) избере депозитарна банка која ќе ги чува средствата на инвестициските фондови без претходно добиено одобрение за избор од страна на Комисијата согласно со членот 39 од овој закон;
8) нуди акции или удели на инвестицискиот фонд
за продажба пред да добие одобрение за објава на
проспектот од страна на Комисијата согласно со членот 54 од овој закон;
9) не постапува согласно со членот 59 од овој закон;
10) вложувањата во имот за сметка на отворениот
фонд не ги врши во согласност со членот 66 од овој закон;
11) не ги почитува ограничувањата за вложувања
одредени во членот 67 од овој закон, а не се работи за
случај од членот 68 став (2) на овој закон;
12) вложувањата во имот за сметка на затворениот
фонд не ги врши во согласност со членот 90 од овој закон;
13) не ги почитува ограничувањата на вложувањата
одредени во членот 91 став (1) од овој закон, а не се работи за случај од членот 92 став (2) на овој закон;
14) врши продажба на уделите во фондот спротивно на одредбите од членот 105 на овој закон;
15) врши откуп на уделите во фондот спротивно на
одредбите од членот 106 на овој закон;
16) не постапува согласно со одредбите од членот
109 на овој закон;
17) не достави извештај согласно со одредбите од
членот 113 на овој закон и
18) извештаите не се изготвени согласно со одредбите од членовите 114 и 115 на овој закон.
(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од
ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.
(3) За сторените прекршоци од членовите 9 став (1),
25 став (1) и 54 на овој закон, Комисијата може да му
изрече прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност на одговорното лице во
правното лице.“
Член 10
По членот 138 се додаваат два нови члена 138-а и
138-б, кои гласат:
“Член 138-а
(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
друштвото за управување, ако:
1) не склучи договор во писмена форма со клиентот
согласно со членот 7 од овој закон;
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2) членовите на управниот одбор, односно извршните членови на одборот на директори на друштвото за
управување го пренесат правото на застапување на
друштвото на трети лица согласно со членот 18 став (3)
од овој закон;
3) не ја почитува процедурата за должностите врзани со работењето, согласно со одредбите од членот 21
на овој закон;
4) не воспостави систем на управување со ризици
согласно со членот 22 од овој закон;
5) не ги доставува извештаите до Комисијата согласно со членот 27 од овој закон;
6) не ги чува на електронски медиум документите и
податоците на сопствениците на удели, односно акционерите на инвестициските фондови со кои управува
согласно со членот 30 од овој закон;
7)не ја извести депозитарната банка за намерата за
прекин на депозитарниот договор во рокот наведен во
членот 45 став (1) од овој закон;
8) започне со промотивните активности без предходно доставување на содржината на рекламата до Комисијата, согласно со членот 55 став (2) од овој закон;
9) постапува спротивно на одредбите од членот 56
на овој закон;
10) освен влезен, излезен надоместок и трошоци за
печатење на обрасци за запишување на удели согласно
со членот 61 од овој закон, наплаќа и други трошоци
кои не се утврдени со статутот и проспектот на фондот;
11) влезниот и излезниот надомест ги наплати спротивно на одредбите од членот 61 на овој закон;
12) наплатува надоместоци спротивно на одредбите
од членот 62 на овој закон;
13) книжи трошоци на товар на отворениот фонд, а
кои не се опфатени со одредбите во членот 62 од овој
закон;
14) показателот на вкупните трошоци на отворениот фонд ја пречекори границата одредена во членот 64
од овој закон;
15) надоместоците за организирање на затворениот
фонд се пресметуваат спротивно на одредбите од членот 75 на овој закон;
16) од имотот на затворениот фонд се плаќаат трошоци кои не се наведени во одредбите од членот 76
став (1) на овој закон;
17) показателот на вкупните трошоци на затворениот фонд ја пречекорува границата одредена во членот
78 од овој закон;
18) постапи спротивно на членот 99 од овој закон;
19) не се придржува кон начелата и методологијата
за утврдување на вредноста на имотот согласно со членот 101 од овој закон;
20) не постапува согласно со одредбите од членот
111 на овој закон;
21) не достави извештаи до акционерите и вложувачите согласно со одредбите од членот 112 на овој закон и
22) редовно не ги доставува извештаите за работењето до Комисијата согласно со одредбите од членот
134 став (1) на овој закон.
(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршоците од
ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.
Член 138-б
На друштвото за управување кое направило прекршоци од членот 138 став (1) на овој закон, ќе му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејноста за организирање и управување на инвестициски фондови во траење од најмалку десет дена
до најмногу 30 дена. “
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Член 11
Членот 139 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
друштвото за управување со приватен фонд ако основа
фонд спротивно на членот 94 од овој закон.
(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од
ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“
Член 12
По членот 139 се додава нов член 139-а, кој гласи:
“Член 139-а
(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
друштвото за управување со приватен фонд ако не ги
достави годишните ревидирани финансиски извештаи
на приватниот фондот до вложувачите на фондот од
членот 98 на овој закон.
(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Член 13
Членот 140 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
правно лице:
1) кое стекнало квалификувано учество во друштво
за управување спротивно на членот 13 ставови (1) и (3)
од овој закон и
2) кое не постапило согласно со членот 16 став (3)
од овој закон.
(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците
од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во
правното лице.“
Член 14
По членот 140 се додаваат три нови члена 140-а, 140-б и 140-в, кои гласат:
„Член 140-а
(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
правно лице ако не ја извести Комисијата согласно со
членот 13 став (6) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.
Член 140-б
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице:
1) кое стекнало квалификувано учество во друштво
за управување спротивно на членот 13 ставови (1) и (3)
од овој закон и
2) кое не постапило согласно со членот 16 став (3)
од овој закон.
Член 140-в
Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко
лице ако не ја извести Комисијата согласно со членот
13 став (6) од овој закон.“
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Член 15
Во членот 141 износите: “од 10.000 до 15.000 евра”
се заменуваат со износите: “од 2.000 до 4.000 евра”.
Член 16
Членот 142 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на депозитарната банка, ако:
1) чува средства на инвестициски фондови без
претходно добиено одобрение за избор од страна на
Комисијата согласно со членот 39 од овој закон;
2) не изврши една од работите наведени во членот
41 од овој закон;
3) не го води имотот на инвестицискиот фонд согласно со членот 44 од овој закон;
4) не постапува согласно со одредбите од членот 46
на овој закон и
5) не постапува согласно со одредбите од членот
109 на овој закон.
(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од
ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“
Член 17
По членот 142 се додаваат три нови члена 142-а,
142-б и 142-в, кои гласат:
„Член 142-а
(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на депозитарната банка, ако:
1) постапува спротивно на членот 43 од овој закон и
2) не го извести друштвото за управување за намерата за прекин на депозитарниот договор во рокот наведен во членот 45 став (1) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.
Член 142-б
(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
правно лице - затворен фонд, ако:
1) не ја одржува нето вредноста на имотот на фондот согласно со членот 72 од овој закон;
2) постапи спротивно на членот 73 став (2) од овој
закон;
3) започне запишување на акции во фондот без претходно добиено одобрение за основање од страна на
Комисијата согласно со членот 74 од овој закон и
4) постапува спротивно на членот 103 став (1) од
овој закон.
(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од
ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.
(3) За сторениот прекршок од членот 74 на овој закон, Комисијата може да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност на одговорното лице во правното лице.
Член 142-в
На депозитарната банка која направила прекршок од
членот 142 став (1) на овој закон ќе ñ се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на работи на депозитарна банка за инвестициските фондови во
траење од најмалку десет дена до најмногу 30 дена.“
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Член 18
Во членот 143 став (1) износите “од 3.000 до 5.000
евра” се заменуваат со износите “од 4.000 до 5.000 евра“.
Во ставот (2) износите “од 750 до 1.500 евра” се заменуваат со износите “од 1.000 до 2.000 евра”.
Член 19
Во членот 144 износите “од 1.500 до 3.000 евра” се
заменуваат со износите “од 500 до 1.000 евра“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT PËR FONDE INVESTUESE
Neni 1
Në Ligjin për fonde investuese ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonisë" numër 12/2009 dhe 67/10), në
nenin 21 paragrafi (1) alineja 4 pas fjalëve: "urdhër gjyqesor" shtohen fjalët: "me kërkesë të Komisionit".

Член 20
Во членот 145 износите “од 1.500 до 3.000 евра” се
заменуваат со износите “од 500 до 1.000 евра”.

Neni 2
Në nenin 22 paragrafi (6) ndryshohet si vijon:
"Komisioni më afërsisht e përcakton metodologjinë për
vleresimin e rreziqeve që dalin nga puna e fondeve investuese."

Член 21
Членот 146 се менува и гласи:
“Застареност на поведување и водење на прекршочна постапка

Neni 3
Në nenin 23 alineja 6 lidhëza "dhe" shlyhet dhe vihet
pike.
Alineja 7 shlyhet.

Член 146
(1) Прекршочна постапка не може да се поведе по
истекот на две години од денот кога е сторен прекршокот.
(2) Прекршочна постапка не може да се води по
истекот на три години од денот кога е сторен прекршокот.
(3) Застарувањето на прекршочното гонење започнува од денот кога е сторен прекршокот.
(4) Застарувањето не тече за времето за кое според
законот гонење не може да започне или да продолжи.
(5) Застарувањето се прекинува со секое процесно
дејствие што се презема заради гонење на сторителот
на прекршокот.
(6) Застарувањето се прекинува и кога сторителот
во времето додека тече рокот на застареноста стори,
исто така, тежок или потежок прекршок.
(7) По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече.
(8) Застареност на прекршочното гонење настанува
во секој случај по истекот на четири години од денот
кога е сторен прекршокот.“

Neni 4
Në nenin 33 paragrafi (3) pas fjalëve: "urdhër gjyqësor"
shtohen fjalët: "dhe me kërkesë të Komisionit".

Член 22
По членот 146 се додава нов наслов и нов член 146а, кои гласат:
“Застареност на извршувањето на прекршочните
санкции
Член 146-a
(1) Изречената прекршочна санкција не може да се
изврши ако од денот на правосилноста на одлуката за
прекршокот помине една година.
(2) Застарувањето на извршување на прекршочната
санкција започнува да тече од денот кога одлуката за
прекршокот станала правосилна.
(3) Застарувањето не тече за времето за кое извршувањето не може да се преземе според закон.
(4) Застарувањето се прекинува со секое дејствие на
надлежниот орган што се презема заради извршување
на прекршочната санкција.
(5) По секој прекин застарувањето почнува повторно да тече.
(6) Застареност на прекршочната санкција настанува во секој случај по истекот на две години од денот на
правосилноста на одлуката за прекршокот.”
Член 23
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Neni 5
Në nenin 67 paragrafi (1) pika 12 fjalët: "kryegjëja e tij
themelore" zëvendësohen me fjalët:" vlera neto e pronës së
fondit".
Neni 6
Në nenin 136 paragrafi (1) fjalët: "nenet 138, 139, 140,
141, 142 143, 144 и 145" zevendesohen me fjalët: "nenet
138, 138-а, 139, 139-а, 140, 140-а, 140-б, 140-в, 141, 142, 142-а, 142-б, 143, 144 и 145”.
Neni 7
Në nenin 137 paragrafi (1) fjalët: "të përcaktuar në këtë
ligj" zëvendësohen me fjalët: "nga nenet 138, 138-а, 139,
139-а, 140, 141, 142, 142-а, 142-б и 143”.
Neni 8
Pas nenit 137 shtohet nen i ri 137-a, si vijon:
"Barazimi dhe urdhërpagesa
Neni 137-a
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në këtë ligj personat
e autorizuar për kryerjen e kontrollit nga Komisioni gjatë
konstatimit të kundërvajtjes, detyrohen që kryerësit të kundervajtjes t'i propozojnë procedurë për barazim, para se ta
parashtrojne kërkesën për procedurë për kundërvajtje.
(2) Procedura për barazim është e detyrueshme.
(3) Nese personi i autorizuar nga paragrafi (1) i këtij
neni konstaton kundërvajtje, detyrohet që të përpilojë procesverbal në të cilin do t'i shënojë të gjitha elementet e rëndesishme të veprimit prej të cilit del karakteristika juridike e
kundervajtjes, kohën, vendin dhe mënyrën e kryerjes së
kundervajtjes, përshkrimin e veprimit dhe personat e hasur
në vendin e ngjarjes.
(4) Nese kryerësi i kundërvajtjes e pranon kundërvajtjen, personi i autorizuar nga paragrafi (1) menjëherë i lëshon urdhërpagesë dhe atë në mënyrë plotësuese e shënon në
procesverbalin nga paragrafi (3) i këtij neni.
(5) Personi i autorizuar nga paragrafi (1) i këtij neni
detyrohet që t'i ofrojë kryerësit të kundërvajtjes, ta nënshkruaje procesverbalin.
(6) Nese kryerësi i kundërvajtjes e paguan gjobën në
afat prej tetë ditësh nga pranimi i urdhërpagesës, do të paguaje vetëm gjysmën e gjobës.
(7) Në procedurën e cila do të përfundojë me lëshimin
e urdhërpagesës nuk paguhen shpenzime të procedurës.
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(8) Pas kalimit të afatit prej tetë ditësh të paraparë për
pagesen e urdhërpagesës në rast se nuk është paguar urdherpagesa, personi i autorizuar nga Komisioni për Letra me
Vlere parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës për kundervajtje në Komisionin për Kundërvajtje të Komisionit
për Letra me Vlerë.
(9) Për procedurat e zbatuara për barazim, personi i autorizuar nga paragrafi (1) i këtij neni detyrohet që të mbajë
evidence të veçantë."
Neni 9
Neni 138 ndryshohet si vijon:
(1) Gjobe në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në
kundervlere me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
shoqerise për menaxhim, nëse:
1) vepron në kundërshtim me nenin 4 të këtij ligji;
2) nuk vepron në pajtim me nenin 5 të këtij ligji;
3) i bart për realizim aktivitetet nga neni 6 paragrafi (1)
pika 1 të këtij ligji te personat e tretë;
4) nuk kërkon pëlqim nga Komisioni në pajtim me nenin 8 paragrafi (2) të këtij ligji;
5) fillon të kryejë punë lidhur me menaxhimin e fondit
investues para marrjes së lejes për punë nga Komisioni, në
pajtim me dispozitat e nenit 9 paragrafi (1) të këtij ligji;
6) kryen aktivitete që janë të ndaluara në pajtim me dispozitat e nenit 25 paragrafi (1) të këtij ligji;
7) zgjedh bankë depozitare e cila do t'i ruajë mjetet e
fondeve investuese pa leje të marrë paraprakisht për
zgjedhje nga Komisioni, në pajtim me nenin 39 të këtij
ligji;
8) ofron aksione ose pjesëmarrje të fondit investues për
shitje para se të marrë leje për shpalljen e prospektit nga
Komisioni, në pajtim me nenin 54 të këtij ligji;
9) nuk vepron në pajtim me nenin 59 të këtij ligji;
10) investimet në pronë për llogarinë e fondit të hapur
nuk i bën në pajtim me nenin 66 të këtij ligji;
11) nuk i respekton kufizimet për investime të percaktuara në nenin 67 të këtij ligji, e nuk bëhet fjalë për rast
nga neni 68 paragrafi (2) të këtij ligji;
12) investimet në pronë për llogari të fondit të mbyllur
nuk i bën në pajtim me nenin 90 të këtij ligji;
13) nuk i respekton kufizimet e investimit të përcaktuara në nenin 91 paragrafi (1) të këtij ligji, e nuk bëhet fjalë
për rast nga neni 92 paragrafi (2) të këtij ligji;
14) kryen shitje të pjesëmarrjeve në fond, në kundershtim me dispozitat e nenit 105 të këtij ligji;
15) kryen blerje të pjesëmarrjeve në fond, në kundërshtim me dispozitat e nenit 106 të këtij ligji;
16) nuk vepron në pajtim me dispozitat e nenit 109 të
ketij ligji;
17) nuk dorëzon raport në pajtim me dispozitat e nenit
113 të këtij ligji dhe
18) raportet nuk janë përpiluar në pajtim me dispozitat
e neneve 114 dhe 115 të këtij ligji.
(2) Gjobe në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtjet
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik.
(3) Për kundërvajtjet e kryera nga nenet 9 paragrafi (1),
25 paragrafi (1) dhe 54 të këtij ligji, Komisioni mund t'i
shqiptoje sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerjen e
profesionit, veprimtarisë ose detyrës, personit përgjegjës në
personin juridik."
Neni 10
Pas nenit 138 shtohen dy nene të reja 138-a dhe 138-b,
si vijojnë:
"Neni 138-a
(1) Gjobe në shumë prej 2 000 deri në 4 000 euro në
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje
shoqerise për menaxhim nëse:
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1) nuk lidh marrëveshje me shkrim me klientin, në pajtim me nenin 7 të këtij ligji;
2) anetaret e këshillit drejtues, përkatësisht anëtarët ekzekutiv të këshillit të drejtorëve të shoqërisë për menaxhim, e bartin të drejtën e përfaqësimit të shoqërisë te personat e tretë në pajtim me nenin 18 paragrafi (3) të këtij ligji;
3) nuk e respekton procedurën për detyrat lidhur me
punen, në pajtim me dispozitat e nenit 21 të këtij ligji;
4) nuk vendos sistem për menaxhim me rreziqet në pajtim me nenin 22 të këtij ligji;
5) nuk ia dorëzon raportet Komisionit, në pajtim me
nenin 27 të këtij ligji;
6) nuk i ruan në medium elektronik dokumentet dhe të
dhenat e pronarëve të pjesëmarrjeve, përkatësisht aksionareve të fondeve investuese me të cilat menaxhon në pajtim
me nenin 30 të këtij ligji;
7) nuk e njofton bankën depozitare për qëllimin e ndërprerjes së marrëveshjes depozitare, në afatin e shënuar në
nenin 45 paragrafi (1) i këtij ligji;
8) fillon me aktivitetet promovuese pa e dorëzuar paraprakisht përmbajtjen e reklamës në Komision, në pajtim
me nenin 55 paragrafi (2) i këtij ligji;
9) vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 56 të
ketij ligji;
10) pervec kompensimit hyrës, dalës dhe shpenzimeve
për shtypjen e formularëve për regjistrimin e pjesëmarrjeve
në pajtim me nenin 61 të këtij ligji, arkëton edhe shpenzime tjera që nuk janë të përcaktuara me statutin dhe prospektin e fondit;
11) kompensimin hyrës dhe dalës i arkëton në kundershtim me dispozitat e nenit 61 të këtij ligji;
12) arketon kompensime në kundërshtim me dispozitat
e nenit 62 të këtij ligji;
13) regjistron shpenzime në llogari të fondit të hapur,
që nuk janë të përfshira me dispozitat e nenit 62 të këtij
ligji;
14) treguesi i shpenzimeve të përgjithshme të fondit të
hapur e tejkalon kufirin e caktuar në nenin 64 të këtij ligji;
15) kompensimet për organizimin e fondit të mbyllur
llogariten në kundërshtim me dispozitat e nenit 75 të këtij
ligji;
16) nga prona e fondit të mbyllur paguhen shpenzime
të cilat nuk janë theksuar në dispozitat e nenit 76 paragrafi
(1) të këtij ligji;
17) treguesi i shpenzimeve të përgjithshme të fondit të
hapur e tejkalon kufirin e përcaktuar në nenin 78 të këtij
ligji;
18) vepron në kundërshtim me nenin 99 të këtij ligji;
19) nuk u përmbahet parimeve dhe metodologjive për
percaktimin e vlerës së pronës, në pajtim me nenin 101 të
ketij ligji;
20) nuk vepron në pajtim me dispozitat e nenit 111 të
ketij ligji;
21) nuk u dorëzon raporte aksionarëve dhe investuesve,
në pajtim me dispozitat e nenit 112 të këtij ligji dhe
22) nuk ia dorëzon rregullisht raportet e punës Komisionit, në pajtim me nenin 134 paragrafi (1) i këtij ligji.
(2) Gjobe në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.
Neni 138-b
Shoqerise për menaxhim që ka kryer kundërvajtje nga
neni 138 paragrafi (1), do t'i shqiptohet sanksion për kundervajtje ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë
për organizimin dhe menaxhimin e fondeve investuese në
kohezgjatje së paku prej dhjetë ditësh deri në më së shumti
30 dite.“

25 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Neni 11
Neni 139 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobe në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në
kundervlere me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
shoqerise për menaxhim me fondin privat, nëse themelon
fond në kundërshtim me nenin 94 të këtij ligji.
(2) Gjobe në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik."
Neni 12
Pas nenit 139 shtohet nen i ri 139-a, si vijon:
"Neni 139-a
"(1) Gjobe në shumë prej 2 000 deri në 4 000 euro në
kundervlere me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
shoqerise për menaxhim me fondin privat, nëse nuk i dorezon raportet e reviduara financiare vjetore të fondit privat,
te investuesit e fondit nga neni 98 i këtij ligji.
2) Gjobe në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."
Neni 13
Neni 140 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobe në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit juridik:
1) që ka fituar pjesëmarrje të kualifikuar në shoqëri për
menaxhim, në kundërshtim me nenin 13 paragrafët (1) dhe
(3) të këtij ligji dhe
2) që nuk ka vepruar në pajtim me nenin 16 paragrafi
(3) të këtij ligji.
(2) Gjobe në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtjet
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik."
Neni 14
Pas nenit 140 shtohen tre nene të reja 140-a, 140-b dhe
140-v, si vijojnë:
"Neni 140-a
(1) Gjobe në shumë prej 2 000 deri në 4 000 euro në
kundervlere me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit juridik, nëse nuk e njofton Komisionin në pajtim
me nenin 13 paragrafi (6) të këtij ligji.
(2) Gjobe në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.
Neni 140-b
Gjobe në shumë prej 500 deri 1 000 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit
fizik:
1) që ka fituar pjesëmarrje të kualifikuar në shoqërinë
për menaxhim, në kundërshtim me nenin 13 paragrafët (1)
dhe (3) të këtij ligji dhe
2) që nuk ka vepruar në pajtim me nenin 16 paragrafi
(3) të këtij ligji.
Neni 140-v
Gjobe në shumë prej 100 deri në 500 euro në kundërvlere me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit
juridik, nëse nuk e njofton Komisionin në pajtim me nenin
13 paragrafi (6) të këtij ligji."
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Neni 15
Në nenin 141 shumat: "prej 10 000 deri në 15 000 euro" zëvendësohen me shumat: "prej 2 000 deri në 4 000 euro".
Neni 16
Neni 142 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobe në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në
kundervlere me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
bankes depozitare, nëse:
1) ruan mjete të fondeve investuese pa lejen e marrë
paraprakisht për zgjedhje nga Komisioni, në pajtim me nenin 39 të këtij ligji;
2) nuk e kryen njërën prej punëve të theksuara në nenin
41 të këtij ligji;
3) nuk e udhëheq pronën e fondeve investuese, në pajtim me nenin 44 të këtij ligji;
4) nuk vepron në pajtim me dispozitat e nenit 46 të ketij ligji dhe
5) nuk vepron në pajtim me dispozitat e nenit 109 të
ketij ligji.
(2) Gjobe në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtjet
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik."
Neni 17
Pas nenit 142 shtohen tri nene te reja 142-a, 142-b dhe
142-v, si vijojnë:
"Neni 142-a
(1) Gjobe në shumë prej 2 000 deri në 4 000 euro në
kundervlere me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
bankes depozitare, nëse:
1) vepron në kundërshtim me nenin 43 të këtij ligji dhe
2) nuk e njofton bankën depozitare për qëllimin e nderprerjes së marrëveshjes depozitare, në afatin e shënuar në
nenin 45 paragrafi (1) të këtij ligji.
(2) Gjobe në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.
Neni 142-b
(1) Gjobe në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në
kundervlere me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit juridik-fond i mbyllur, nëse:
1) nuk e mban vlerën neto të pronës së fondit në pajtim
me nenin 72 të këtij ligji;
2) vepron në kundërshtim me nenin 73 paragrafi (2) të
ketij ligji;
3) e fillon regjistrimin e aksioneve në fond pa lejen e
marre paraprakisht për themelim nga Komisioni, në pajtim
me nenin 74 të këtij ligji dhe
4) vepron në kundërshtim me nenin 103 paragrafi (1) të
ketij ligji.
(2) Gjobe në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik.
(3) Për kundërvajtjen e kryer nga neni 74 i këtij ligji,
Komisioni mund t'i shqiptojë sanksion për kundërvajtje
ndalim të kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
personit përgjegjës në personin juridik.
Neni 142-v
Bankes depozitare e cila ka kryer kundërvajtje nga neni
142 paragrafi (1), do t'i shqiptohet sanksion për kundervajtje ndalim i përkohshëm për kryerjen e punëve të bankës
depozitare për fonde investuese, në kohëzgjatje prej së paku prej dhjetë ditësh deri në më së shumti 30 ditë."
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Neni 18
Në nenin 143 paragrafi (1) shumat: "prej 3 000 deri në
5 000 euro" zëvendësohen më shumat: "prej 4 000 deri në
5 000 euro".
Në paragrafin (2) shumat: "prej 750 deri në 1 500 euro", zëvendësohen me shumat: "prej 1 000 deri në 2 000
euro".
Neni 19
Në nenin 144 shumat: "prej 1 500 deri në 3 000 euro"
zevendesohen me shumat: "prej 500 deri në 1 000 euro".
Neni 20
Në nenin 145 shumat: "prej 1 500 deri në 3 000 euro"
zevendesohen me shumat: "prej 500 deri në 1 000 euro".
Neni 21
Neni 146 ndryshohet si vijon:
"Parashkrimi i ngritjes dhe udhëheqjes së procedurës
për kundërvajtje
Neni 146
(1) Procedure për kundërvajtje nuk mund të ngritet pas
kalimit të dy viteve nga dita kur është kryer kundërvajtja.
(2) Procedure për kundërvajtje nuk mund të udhëhiqet
pas kalimit të tre viteve nga dita kur është kryer kundërvajtja.
(3) Parashkrimi i ndjekjes për kundërvajtje fillon nga
dita kur është kryer kundërvajtja.
(4) Parashkrimi nuk rrjedh gjatë kohës për të cilën sipas
ligjit ndjekja nuk mund të fillojë ose të vazhdojë.
(5) Parashkrimi ndërpritet me çdo veprim procesual që
ndermerret për ndjekjen e kryerësit të kundërvajtjes.
(6) Parashkrimi ndërpritet edhe kur kryerësi në kohën
derisa rrjedh afati i parashkrimit kryen, gjithashtu kundërvajtje të rëndë ose më të rëndë.
(7) Pas çdo ndërprerje parashkrimi fillon të rrjedhë perseri.
(8) Parashkrimi i ndjekjes për kundërvajtje ndodh në
çdo rast pas kalimit të katër viteve nga dita kur është kryer
kundervajtja."
Neni 22
Pas nenit 146 shtohet titull i ri dhe nen i ri 146-a, si vijojne:
"Parashkrimi i zbatimit të sanksioneve për kundërvajtje
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589.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНАТА
ИНСПЕКЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за девизната инспекција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1040/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
3AKOH
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНАТА ИНСПЕКЦИЈА
Член 1
Во Законот за девизната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 89/2004), по членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:
„Член 2-а
Во вршење на инспекцискиот надзор, инспекторите
постапуваат според одредбите од Законот за општата
управна постапка и Законот за инспекцискиот надзор,
доколку со овој закон поинаку не е определено.“
Член 2
Во членот 3 воведната реченица се менува и гласи:
„Министерството за финансии - Државен девизен инспекторат (во натамошниот текст: Инспекторатот) врши
инспекциски надзор над работењето на резиденти и нерезиденти кои вршат дејност на територијата на Република Македонија, а кој се однесува на надзор над работењето на:“.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Инспекторатот води прекршочна постапка и изрекува прекршочни санкции по прекршоците пропишани
со Законот за девизното работење и Законот за вршење
на услуги брз трансфер на пари.“

Neni 146-a
(1) Sanksioni i shqiptuar për kundërvajtje nuk mund të
zbatohet nëse nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit për
kundervajtjen kalon një vit.
(2) Parashkrimi i zbatimit të sanksionit për kundërvajtje
fillon të rrjedhë nga dita kur vendimi për kundërvajtjen
eshte bërë plotfuqishëm.
(3) Parashkrimi nuk rrjedh gjatë kohës për të cilën zbatimi nuk mund të ndërmerret sipas ligjit.
(4) Parashkrimi ndërpritet me çdo veprim të organit
kompetent që ndërmerret për zbatimin e sanksionit për
kundervajtje.
(5) Pas çdo ndërprerje parashkrimi fillon të rrjedhë perseri.
(6) Parashkrimi i sanksionit për kundërvajtje ndodh në
çdo rast pas kalimit të dy viteve nga dita e plotfuqishmërisë
së vendimit për kundërvajtjen."

Член 3
Во членот 6 став 1 зборот “инспектори“ се заменува
со зборовите: „инспекторите за инспекциски надзор (во
натамошниот текст: инспектори)“.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Инспекторот врши непосредна контрола на девизното работење и надворешната трговија на резиденти и
нерезиденти во Република Македонија за утврдување
на правилната примена на прописите од областа на девизното и надворешното трговско работење.“
Ставот 2 станува став 3.

Neni 23
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

Член 4
По членот 13 се додаваат три нови члена 13-а, 13-б
и 13-в, кои гласат:
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„Член 13-а
Редовен девизен надзор е најавен надзор кој се врши согласно со програмата и планот за работа на Инспекторатот согласно со овластувањата определени со
закон.
Член 13-б
Вонреден инспекциски надзор е ненајавен надзор и
се врши врз основа на иницијатива од државни органи,
физички или правни лица, како и по службена должност.
Член 13-в
Против решението на инспекторот може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на
решението.
По жалбата одлучува посебна комисија при Министерството за финансии која е составена од три члена
од кои претседателот е раководен државен службеник а
членовите на комисијата се лица со економски или
правен факултет и имаат најмалку четири години работно искуство во областа на девизното работење.“
Член 5
Членовите 14 и 15 се бришат.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 април 2011
година.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E
LIGJIT PËR INSPEKSION DEVIZOR
Neni 1
Në Ligjin për inspeksion devizor (“Gazeta Zyrtare e
Republikes së Maqedonise” numer 89/2004), pas nenit 2
shtohet nen i ri 2 – a, si vijon:
„Neni 2 - a
Në kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese, inspektoret veprojne sipas dispozitave të Ligjit për procedure të pergjithshme administrative dhe Ligjit për mbikeqyrje inspektuese, nese me kete ligj nuk eshte percaktuar më ndryshe.”
Neni 2
Në nenin 3 fjalia hyrese ndryshohet si vijon: “Ministria
e Financave – Inspektorati Shteteror Devizor (në tekstin e
metutjeshem: Inspektorati) kryen mbikeqyrje inspektuese
të punes së rezidenteve dhe jorezidenteve që kryejne veprimtari në territorin e Republikes së Maqedonise, që ka të
beje me mbikeqyrjen e punes së:”.
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, i cili vijon:
“Inspektorati mban procedure kundervajtese dhe kumton sanksione kundervajtese për kundervajtjet e percaktuara me Ligjin për pune devizore dhe Ligjin për kryerje të
sherbimeve transfer i shpejte i parave.”
Neni 3
Në nenin 6 paragrafi 1 fjala “inspektore” zevendesohet
me fjalet: “inspektoret për mbikeqyrje inspektuese (në tekstin e metutjeshem: inspektoret)”.
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:
“Inspektori kryen kontroll të drejtperdrejte të punes devizore dhe tregtise së jashtme të rezidenteve dhe jorezidenteve në Republiken e Maqedonise, për percaktimin e zbatimit të drejte të rregullave nga sfera e punes tregtare devizore dhe të jashtme."
Paragrafi 2 behet paragraf 3.
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Neni 4
Pas nenit 13 shtohen tre nene të reja 13 – a, 13 – b dhe
13 – v, si vijojne:
“Neni 13-a
Mbikeqyrje e rregullt devizore eshte mbikeqyrja e paralajmeruar që kryhet në pajtim me programin dhe planin e
punes së Inspektoratit në pajtim me autorizimet e percaktuara me ligj.
Neni 13-b
Mbikeqyrje e jashtezakonshme inspektuese eshte mbikeqyrja e paparalajmeruar dhe kryhet në baze të iniciatives
së organeve shteterore, personave fizike ose juridike, si dhe
me detyre zyrtare.
Neni 13-v
Kunder aktvendimit të inspektorit mund të paraqitet ankese në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit.
Për ankesen vendos komision i vecante në Ministrine e
Financave që perbehet prej tre anetareve, nga të cilet kryetari eshte nepunes shteteror udheheqes ndersa anetaret e
komisionit jane persona me fakultet ekonomik ose juridik
dhe kane së paku kater vjet pervoje pune në sferen e punes
devizore.”
Neni 5
Nenet 14 dhe 15 shlyhen.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”, ndersa do
të filloje të zbatohet nga 1 prilli 2011.
__________
590.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за девизното работење,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1041/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ
Член 1
Во Законот за девизното работење ("Службен весник на Република Македонија" број 34/2001, 49/2001,
103/2001, 54/2002 и 81/2008), во членот 14 став 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: "или преку овластен учесник на странска берза
или организиран пазар на хартии од вредност."
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По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
"Доколку резидентот врши упис, уплатува или тргува со хартии од вредност во странство преку овластен учесник на странска берза или организиран пазар
на хартии од вредност, е должен да го достави извештајот од ставот 2 на овој член до Народната банка на
Република Македонија."
Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.
Член 2
Членот 43 се менува и гласи:
"Надзорот за спроведување на овој закон и прописите донесени врз основа на него, а во рамките на своите надлежности го вршат Народната банка на Република Македонија, Министерството за финансии - Државен девизен инспекторат, Министерството за финансии
- Царинската управа, Министерството за економија и
Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот
текст: органи на надзор)."
Член 3
Во членот 46 се додава нов став 2, кој гласи:
"Во постапката на вршење на инспекцискиот надзор од ставот 1 на овој член се применуваат одредбите
од Законот за инспекцискиот надзор, доколку со овој
закон поинаку не е уредено."
Член 4
Членот 48 се менува и гласи:
"Заради отстранување на утврдените неправилности, инспекторот има право и обврска:
1) да му укаже на субјектот на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување;
2) да му нареди на субјектот да преземе соодветни
мерки и активности во рок кој ќе го определи инспекторот;
3) привремено да нареди забрана за вршење на дејност, професија или должност на субјектот;
4) привремено да му одземе на субјектот предмети
и средства со кои е сторено кривично дело или прекршок;
5) да поднесе барање за поведување прекршочна
постапка и
6) да поднесе кривична пријава или да поведе друга
соодветна постапка."
Член 5
Членот 48-а се менува и гласи:
"Во постапката на инспекцискиот надзор инспекторот донесува заклучок и решение.
Со заклучок се решава за прашањата на постапката
што ќе се појават во текот на инспекцискиот надзор.
Ако при инспекцискиот надзор не се утврдени недостатоци или утврдените недостатоци се отстранети
во текот на инспекцискиот надзор, инспекторот за тоа
задолжително донесува заклучок за прекинување на
постапката.
Член 6
Членот 48-б се менува и гласи:
"Ако инспекторот при вршењето на инспекцискиот
надзор утврди дека е повреден закон или друг пропис,
со записник ги констатира утврдените неправилности и
со решение го определува рокот во кој треба да се отстрани недостатокот.
Инспекторот решението од ставот 1 на овој член ќе
го донесе без одлагање, а најдоцна во рок од пет дена
од денот на завршувањето на надзорот."
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Член 7
Членот 49 се менува и гласи:
"Ако субјектот не ги отстрани неправилностите во
рокот определен во членот 48-б став 1 на овој закон,
инспекторот привремено ќе забрани вршење на дејност
на субјектот до отстранувањето на неправилностите."
Член 8
Членот 50 се менува и гласи:
"Против заклучокот од членот 48-а на овој закон и
против решението од членот 48-б на овој закон субјектот може да поднесе жалба до комисија при Министерството за финансии составена од три лица именувани од министерот за финансии.
Претседателот на комисијата од ставот 1 на овој
член се именува од редот на раководните државни
службеници, а членовите на комисијата се од редот на
државните службеници со три години работно искуство во областа на девизното работење.
Комисијата од ставот 1 на овој член одлуката по
жалбата ќе ја донесе во рок од 30 дена од денот на приемот на жалбата.
Жалбата не го одлага извршувањето на решението."
Член 9
Во членот 51 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
"Одземањето на предметите од ставот 1 на овој
член трае до донесувањето на правосилна одлука во
прекршочна, односно кривична постапка."
Ставот 2 кој станува став 3 се менува и гласи:
"Инспекторот му издава потврда на субјектот од кого привремено се одземаат предмети."
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.
Членот 52 се брише.

Член 10

Член 11
Насловот пред членот 53 и членот 53 се менуваат и
гласат:
"Недозволена употреба на девизи
Член 53
Тој што со своето работење ќе ги повреди одредбите од овој закон, со употреба на девизи и други меѓународни мерила на вредност како валута на извршување
на договорите меѓу резиденти ќе се казни со затвор од
три до пет години.
Ако делото од овој член го изврши правно лице ќе
се казни со парична казна.
Судот ќе му изрече на сторителот од ставот 1 на
овој член и забрана за вршење на професија, дејност
или должност под условите определени со членот 38-б
од Кривичниот законик."
Член 12
Пред членот 54 се додава наслов кој гласи: "Недозволена наплата или исплата во ефективни странски пари", а членот 54 се менува и гласи:
"Тој што на територијата на Република Македонија
врши во свое име и за своја сметка, како и во име и
сметка на друго правно или физичко лице наплата или
исплата во ефективни странски пари спротивно на
одредбите на овој закон ќе се казни со затвор од шест
месеци до пет години.
Ако делото од овој член го изврши правно лице ќе
се казни со парична казна.
Судот ќе му изрече на сторителот од ставот 1 на
овој член и забрана за вршење на професија, дејност
или должност под условите определени со членот 38-б
од Кривичниот законик."
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Член 13
Пред членот 55 се додава наслов кој гласи: "Неовластено продавање или купување готовински странски
платежни средства и чекови", а членот 55 се менува и
гласи:
"Тој што за друго правно или физичко лице продава
или купува готовински странски платежни средства и
чекови деноминирани и исплатливи во странска валута
без овластување од Народната банка на Република Македонија ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
Ако делото од овој член го изврши правно лице ќе
се казни со парична казна.
Судот ќе му изрече на сторителот од ставот 1 на
овој член и забрана за вршење на професија, дејност
или должност под условите определени со членот 38-б
од Кривичниот законик."
Член 14
Во членот 56 став 1 во воведната реченица износите "5.000 до 7.000" се заменуваат со износите "4.000 до
6.000".
Точките 5, 6, 10, 11 и 12 се бришат.
Точките 7, 8 и 9 стануваат точки 5, 6 и 7.
Во точката 8 која станува точка 6 во заградата по
бројот "2" се додава бројот "и 3".
Во ставот 3 износите "1.500 до 3.000" се заменуваат
со износите "1.000 до 2.000".
Во ставот 5 износите "1.500 до 3.000" се заменуваат
со износите "1.000 до 2.000".
Член 15
Во членот 56-а став 1 во воведната реченица износот "7.000" се заменува со износот "6.000".
Во точката 4 во заградата бројот "3" се заменува со
бројот "4".
Во точката 5 во заградата броевите "4, 5 и 6" се заменуваат со броевите "5, 6 и 7".
Во точката 6 по зборот "учесник" се додаваат зборовите: "или преку овластен учесник на странска берза
или организиран пазар на хартии од вредност".
Во точката 32 во заградата зборовите: "членови 48
и 49" се заменуваат со зборовите: "член 48-б".
По ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои
гласат:
“Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече на менувачница за прекршокот од ставот 1 точка 30 на овој член.
Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска
противвредност ќе се изрече на одговорното лице во
менувачница за прекршокот од ставот 1 точка 30 на
овој член.“
Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 7 и 8.
Член 16
По членот 56-а се додава нов член 56-б, кој гласи:
"Член 56-б
Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице резидент или нерезидент, ако:
1) вложувањето во недвижности во странство, односно за измените на истото, не го пријави во Централниот регистар во утврдениот рок со овој закон (член 11
став 3);
2) вложувањето во недвижности во Република Македонија, односно за измените на истото, не го пријави
во Централниот регистар во рокот утврден со овој закон (член 12 став 1);
3) не известува за сите трансакции согласно со овој
закон (член 40);
4) не известува за сите трансакции со хартии од
вредност во странство (член 41) и
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5) не известува за сите кредитни трансакции согласно со овој закон (член 42).
Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече на одговорното лице во
правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член."
Член 17
Во членот 57 став 1 зборовите: "член 56 и" се бришат.
Член 18
Во членот 57-а ставот 1 се менува и гласи:
"За прекршоците утврдени во членот 56 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој закон, како и за прекршоците
утврдени во членот 56-б став 1 точки 1, 2, 3 и 4 на овој
закон прекршочна санкција изрекува Министерството
за финансии - Државниот девизен инспекторат (во натамошниот текст: Прекршочниот орган)."
Во ставот 2 зборовите: "56 став 1 точка 12" се заменуваат со зборовите: "56-б став 1 точка 5".
Член 19
Во членот 57-б став 1 броевите "12, 13" се бришат,
а по бројот "15" се додава бројот "20".
Во ставот 2 бројот "20" се заменува со бројот "23".
Член 20
Членот 57-д се менува и гласи:
"За сторените прекршоци од овој закон, овластените лица од органите на надзор, на сторителот на прекршокот му предлагаат постапка на порамнување преку
доставување записник во кој се содржани констатираните прекршоци и платен налог.
Во платниот налог се забележуваат лични податоци
на сторителот на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот правна квалификација
на прекршокот, износот на глобата, бројот на сметка за
плаќање, правна поука и други податоци во согласност
со прописите.
Сторителот на прекршокот кој е согласен да ја плати глобата определена во платниот налог е должен да
го врати потпишан записникот од ставот 1 на овој член
во рок од три дена по приемот.
Доколку сторителот на прекршокот ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на платниот налог, ќе плати само половина од изречената глоба.
Поуката за тоа право е дел од правната поука на платниот налог.
Доколку сторителот на прекршокот не го врати потпишан записникот од ставот 1 на овој член или не ја
плати глобата во рокот предвиден од ставот 4 на овој
член, се смета дека постапката за порамнување не успеала.
Во случајот од ставот 5 на овој член, против сторителот на прекршокот се поднесува барање за поведување прекршочна постапка до прекршочниот орган.
Органите на надзор се должни да водат евиденција
за поведените постапки за порамнување и за нивниот
исход.
Член 21
Одредбите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на овој
закон ќе започнат да се применуваат од 1 април 2011
година.
Член 22
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR PUNE DEVIZORE

Inspektori aktvendimin nga paragrafi 1 i ketij neni do ta
miratoje pa prolongim, e më së voni në afat prej pese ditesh nga perfundimi i mbikeqyrjes."

Neni 1
Në Ligjin për pune devizore ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 34/2001, 49/2001, 103-2001,
54/2002 dhe 81/2008), në nenin 14 paragrafi 1 pika në fund
të fjalise shlyhet dhe shtohen fjalet: "ose nepermjet pjesemarresit të autorizuar të burses ose tregut të huaj të organizuar të letrave me vlere."
Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:
"Nese rezidenti kryen regjistrim, paguan ose tregton me
letra me vlere jashte vendit, nepermjet pjesemarresit të autorizuar të burses ose tregut të huaj të organizuar të letrave
me vlere, detyrohet që ta dorezoje raportin nga paragrafi 2 i
ketij neni në Banken Popullore të Republikes së Maqedonise."
Paragrafet 3, 4, 5 dhe 6 behen paragrafet 4, 5, 6 dhe 7.

Neni 7
Neni 49 ndryshohet si vijon:
"Nese subjekti nuk i menjanon parregullsite në afatin e
percaktuar në nenin 48-b paragrafi 1 të ketij ligji, inspektori perkohesisht do ta ndaloje kryerjen e veprimtarise së
subjektit, deri në menjanimin e parregullsive."

Neni 2
Neni 43 ndryshohet si vijon:
"Mbikeqyrjen për zbatimin e ketij ligji dhe rregullave
të miratuara në baze të tij, në kuder të kompetencave të veta e kryejne: Banka Popullore e Republikes së Maqedonise,
Ministria e Financave - Inspektorati Shteteror Devizor, Ministria e Financave - Drejtoria Doganore, Ministria e Ekonomise dhe Komisioni për Letra me Vlere (në tekstin e metejme: organet e mbikeqyrjes)."
Neni 3
Në nenin 46 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:
"Në proceduren e kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese
nga paragrafi 1 i ketij neni, zbatohen dispozitat e Ligjit për
mbikeqyrje inspektuese nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe."
Neni 4
Neni 48 ndryshohet si vijon:
"Për menjanimin e parregullsive të konstatuara, inspektori ka të drejte dhe detyrim, që:
1) t'ia beje me dije subjektit për parregullsite e konstatuara dhe të percaktoje afat për menjanimin e tyre;
2) t'i urdheroje subjektit që të ndermarre masa dhe aktivitete adekuate, në afatin që do ta percaktoje inspektori;
3) perkohesisht të urdheroje ndalim për kryerje të veprimtarise, profesionit ose detyres së subjektit;
4) perkohesisht t'ia marre subjektit sendet dhe mjetet
me të cilat eshte kryer vepra penale ose kundervajtja;
5) të paraqese kerkese për ngritjen e procedures për
kundervajtje dhe
6) të paraqese kallezim penal ose të ngrite procedure
tjeter perkatese."
Neni 5
Neni 48-a ndryshohet si vijon:
"Në proceduren e mbikeqyrjes inspektuese inspektori
miraton konkluzion dhe aktvendim.
Me konkluzion vendoset për ceshtjet e procedures që
do të paraqiten gjate mbikeqyrjes inspektuese.
Nese gjate mbikeqyrjes inspektuese nuk konstatohen
mangesi ose mangesite e konstatuara jane menjanuar gjate
mbikeqyrjes inspektuese, inspektori për kete detyrimisht
miraton konkluzion për nderprerjen e procedures."
Neni 6
Neni 48-b ndryshohet si vijon:
"Nese inspektori gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese verteton se eshte shkelur ligji ose ndonje rregull tjeter, me procesverbal i konstaton parregullsite e konstatuara
dhe me aktvendim e cakton afatin në të cilin duhet të menjanohet mangesia.

Neni 8
Neni 50 ndryshohet si vijon:
"Kunder konkluzionit nga neni 48-a të ketij ligji dhe
kunder aktvendimit nga neni 48-b të ketij ligji, subjekti
mund të paraqese ankese në Komisionin e Ministrise së Financave të perbere prej tre personave të emeruar nga ministri i Financave.
Kryetari i Komisionit nga paragrafi 1 i ketij neni emerohet nga radhet e nepunesve shteterore udheheqes, kurse
anetaret e komisionit jane nga radhet e nepunesve shteterore me tre vjet pervoje pune nga sfera e punes devizore.
Komisioni nga paragrafi 1 i ketij neni, vendimin për
ankesen do ta miratoje në afat prej 30 ditesh nga dita e pranimit të ankeses.
Ankesa nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit."
Neni 9
Në nenin 51 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si
vijon:
"Marrja e sendeve nga paragrafi 1 i ketij neni, zgjat deri
në miratimin e vendimit të plotfuqishem në procedure për
kundervajtje, perkatesisht penale."
Paragrafi 2 i cili behet paragraf 3 ndryshohet si vijon:
"Inspektori i leshon vertetim subjektit prej të cilit merren sendet perkohesisht."
Paragrafet 3 dhe 4 behen paragrafe 4 dhe 5.
Neni 52 shlyhet.

Neni 10

Neni 11
Titulli para nenit 53 dhe neni 53, ndryshohen si vijojne:
"Perdorimi i palejueshem i devizave
Neni 53
Ai që me punen e vet i shkel dispozitat e ketij ligji, me
perdorimin e devizave dhe matesve tjere nderkombetare të
vleres si valute e zbatimit të marreveshjeve ndermjet rezidenteve, do të denohet me burg prej tre deri në pese vjet.
Nese vepren nga ky nen e kryen personi juridik, do të
ndeshkohet me denim në para.
Gjykata do t'i shqiptoje kryeresit nga paragrafi (1) i ketij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarise
ose detyres në kushte të percaktuara në nenin 38-b të Kodit
penal."
Neni 12
Para nenit 54 shtohet titulli si vijon: "Arketimi ose pagesa e palejuar në para efektive të huaja," kurse neni 54
ndryshohet si vijon:
"Ai që në territorin e Republikes së Maqedonise, në
emer të vet dhe për llogari të vet si dhe në emrin dhe llogarine e personit tjeter juridik ose fizik, kryen arketim ose pagese me para efektive të huaja në kundershtim me dispozitat e ketij ligji, do të denohet me burg prej gjashte muajve
deri në pese vjet.
Nese vepren nga ky nen e kryen personi juridik, do të
ndeshkohet me denim në para.
Gjykata do t'i shqiptoje kryeresit nga paragrafi 1 i ketij
neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarise
ose detyres me kushte të percaktuara në nenin 38-b të Kodit penal."
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Neni 13
Para nenit 55 shtohet titull i si vijon: " Shitja ose blerja
e paautorizuar e mjeteve pagesore të huaja dhe ceqeve me
para në dore", kurse neni 55 ndryshohet si vijon:
"Ai që për person tjeter juridik ose fizik shet ose blen
mjete pagesore të huaja dhe ceqe me para në dore, të denominuara dhe të pagueshme në valute të huaj pa autorizim të
Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise, do të denohet me burg prej tre muajve deri në tre vjet.
Nese vepren nga ky nen e kryen personi juridik, do të
ndeshkohet me denim në para.
Gjykata do t'i shqiptoje kryeresit nga paragrafi 1 i ketij
neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarise
ose detyres me kushte të percaktuara në nenin 38-b të Kodit penal."
Neni 14
Në nenin 56 paragrafi 1 në fjaline hyrese shumat "5
000 deri në 7 000" zevendesohet me shumat "4 000 deri në
6 000".
Pikat 5, 6, 10, 11 dhe 12 shlyhen.
Pikat 7, 8 dhe 9 behen pikat 5, 6 dhe 7.
Në piken 8 e cila behet pika 6 në kllapa pas numrit "2"
shtohet numri "dhe 3".
Në nenin 3 shumat "1 500 deri në 3 000" zevendesohen
me shumat "1 000 deri në 2 000."
Në nenin 5 shumat "1 500 deri në 3 000" zevendesohen
me shumat "1 000 deri në 2 000."
Neni 15
Në nenin 56-a paragrafi 1 në fjaline hyrese, shuma "7
000" zevendesohet me shumen "6 000".
Në piken 4 në kllapa numri "3" zevendesohet me numrin "4".
Në piken 5 në kllapa numrat "4, 5 dhe 6" zevendesohen
me numrat "5, 6 dhe 7".
Në piken 6 pas fjales "pjesemarres" shtohen fjalet: "ose
nepermjet pjesemarresit të autorizuar të burses ose tregut të
huaj të organizuar të letrave në vlere".
Në piken 32 në kllapa fjalet: "nenet 48 dhe 49" zevendesohen me fjalet: "neni 48-b".
Pas paragrafit 4 shtohen dy paragrafe të rinj 5 dhe 6, si
vijojne:
"Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet kembimores për kundervajtje nga paragrafi 1 pika 30 të ketij neni.
Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet personit pergjegjes në
kembimore për kundervajtje nga paragrafi 1 pika 30 të ketij neni."
Paragrafet 5 dhe 6 behen paragrafe 7 dhe 8.
Neni 16
Pas nenit 56-a shtohet neni i ri 56-b, si vijon:
"Neni 56-b
Gjobe në shume prej 2 000 deri 4 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje personit
juridik rezident ose jorezident, nese:
1) investimin në patundshmeri jashte vendit, perkatesisht ndryshimet e të njejtit, nuk i paraqet në Regjistrin
qendror në afatin e caktuar me kete ligj (neni 11 paragrafi
3);
2) investimin në patundshmeri në Republiken e Maqedonise, perkatesisht ndryshimet e tij, nuk i paraqet në Regjistrin Qendror në afatin e percaktuar me kete ligj (neni 12
paragrafi 1);
3) nuk njofton për të gjitha transaksionet në pajtim me
kete ligj (neni 40);
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4) nuk njofton për të gjitha transaksionet me letra me
vlere jashte vendit (neni 41) dhe
5) nuk njofton për të gjitha transaksionet kreditore në
pajtim me kete ligj (neni 42).
Gjobe në shume prej 700 deri në 1 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet personit pergjegjes në
personin juridik për kundervajtje nga paragrafi 1 i ketij neni."
Neni 17
Në nenin 57 paragrafi 1 fjalet: "neni 56 dhe" shlyhen.
Neni 18
Në nenin 57-a paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
"Për kundervajtjet e percaktuara në nenin 56 paragrafi
1 pikat 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 të ketij ligji, si dhe për kundervajtjet e percaktuara në nenin 56-b paragrafi 1 pikat 1, 2, 3,
dhe 4 të ketij ligji, sanksion për kundervajtje shqipton Ministria e Financave -Inspektorati Shteteror Devizor (në tekstin e metejme: Organi për kundervajtje)."
Në paragrafin 2 fjalet: "56 paragrafi 1 pika 12" zevendesohen me fjalet: "56-b paragrafi 1 pika 5".
Neni 19
Në nenin 57-b paragrafi 1 numrat "12, 13" shlyhen, e
pas numrit "15" shtohet numri "20".
Në paragrafin 2 numri "20" zevendesohet me numrin
"23".
Neni 20
Neni 57-d ndryshohet si vijon:
"Për kundervajtjet e kryera të ketij ligji, personat e autorizuar nga organet e mbikeqyrjes, kryeresit të kundervajtjes i propozojne procedure për barazim nepermjet dorezimit të procesverbalit në të cilin permbahen kundervajtjet e
konstatuara dhe urdherpagesa.
Në urdherpagese shenohen të dhenat personale të kryeresit të kundervajtjes, koha, vendi dhe menyra e kryerjes së
kundervajtjes, kualifikimi juridik i kundervajtjes, shuma e
gjobes, numri i llogarise për pagese, keshilla juridike dhe të
dhena tjera në perputhshmeri me rregullat.
Kryeresi i kundervajtjes që pajtohet ta paguaje gjoben e
percaktuar në urdherpagese, detyrohet që ta ktheje të
nenshkruar procesverbalin nga paragrafi 1 i ketij neni, në
afat prej tri ditesh pas pranimit.
Nese kryeresi i kundervajtjes e paguan gjoben në afat
prej tete ditesh nga dita e pranimit të urdherpageses, do ta
paguaje vetem gjysmen e gjobes së shqiptuar. Keshilla për
kete të drejte eshte pjese e keshilles juridike të urdherpageses.
Nese kryeresi i kundervajtjes nuk e kthen të nenshkruar
procesverbalin nga paragrafi 1 i ketij neni, ose nuk e paguan gjoben në afatin e parapare nga paragrafi 4 i ketij neni,
konsiderohet se procedura për barazim ka qene e pasuksesshme.
Në rastin nga paragrafi 5 i ketij neni, kunder kryeresit
të kundervajtjes paraqitet kerkese për ngritjen e procedures
për kundervajtje në organin për kundervajtje.
Organet e mbikeqyrjes detyrohen që të mbajne evidence për procedurat e ngritura për barazim dhe për perfundimin e tyre."
Neni 21
Dispozitat e neneve 3, 4, 5, 6, 7,8 dhe 9 të ketij ligji, do
të fillojne të zbatohen nga 1 prilli 2011.
Neni 22
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
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591.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1057/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Член 1
Во Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" броj 28/2004, 84/2005,
25/2007, 87/2008, 42/10 и 48/10), по членот 18 се додава
нов член 18-а, кој гласи:
„Член 18-а
(1) Поднесувањето на пријавата за упис од членот
14 став (1), прилозите од членовите 14 став (3), 16 став
(5) и 18 став (2), пријавата за упис на пренесување на
фирмата од членот 16 став (5) и пријавата за бришење
на уписот од членот 18 став (2) на овој закон, може да
се врши и само во електронска форма согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис и Законот за едношалтерскиот систем и за
водење на трговскиот регистар и регистарот на други
правни лица.
(2) Потписот на трговецот поединец од членот 14
став (3) точка 1 на овој закон не се заверува на нотар
ако се поднесува како прилог потпишан со електронски потпис преку едношалтерскиот систем.
(3) Договорот за пренос на фирмата од членот 16
став (5) точка 1 на овој закон може да биде и само во
електронска форма, ако е потпишан со електронски
потпис согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис и Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и
регистарот на други правни лица.“
Член 2
Членот 2 се менува и гласи:
„ Во членот 29 ставот (2) се менува и гласи:
"Трговско друштво не можат да основаат:
1) трговски друштва чија сметка отворена кај кој
било носител на платниот промет е блокирана и лицата
кои се членови на органот на управување, органот на
надзор, односно се управители на тие друштва, сè додека трае блокадата на сметката на друштвото или додека над истото не се отвори постапка на ликвидација
или стечај;
2) друштва над кои е отворена стечајна постапка,
додека трае постапката;
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3) лица кои се членови на органот на управување,
органот на надзор, односно се управители на трговски
друштва на кои во постапка пропишана со закон им е
изречена забрана за вршење професија, дејност или
должност, сè додека трае забраната;
4) лице кое е содружник во друштво со ограничена
одговорност (ДОО) или во друштво со ограничена одговорност основано од едно лице (ДООЕЛ) чија сметка
е блокирана додека трае блокадата на сметката на
друштвото или додека над друштвото не се отвори постапка за ликвидација или стечај и
5) лица за кои со правосилна одлука на судот е
утврдено дека сториле кривично дело лажен стечај,
предизвикување стечај со несовесно работење, злоупотреба на постапката стечај, оштетување или повластување на доверители и изречена им е забрана за вршење
професија, дејност или должност, сé додека траат правните последици од забраната." "
Член 3
Во членот 32 по ставот (5) се додава нов став (6),
кој гласи:
„(6) Изјавата од ставовите (2) и (3) на овој член не
се заверува кај нотар во случај кога се поднесува во
електронска форма преку едношалтерскиот систем согласно со Законот за податоците во електронски облик и
електронски потпис и Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистарот
на други правни лица.“
Член 4
Во членот 36 по зборовите: „под условите и начинот утврдени со“ се додаваат зборовите: „овој закон и“.
Член 5
Членот 37 се менува и гласи:
„(1) Податоците запишани во трговскиот регистар
се објавуваат во целост на интернет страницата на Централниот регистар на Република Македонија, освен во
случај кога со овој закон или со друг закон е пропишано податоците да се објавуваат делумно, да не се објавуваат, или е определен друг начин на нивно објавување. Трошоците за објавувањето паѓаат на товар на субјектот на уписот.
(2) Во случај кога судот донел правосилна одлука
согласно со која треба да се изврши упис, измена или
бришење на податоци во трговскиот регистар, судот по
службена должност до Централниот регистар на Република Македонија ја доставува одлуката заради нејзин
упис во трговскиот регистар, односно заради објава на
податоците од истата на интернет страницата на Централниот регистар на Република Македонија, кога тоа е
определено со овој закон. Во објавата на интернет
страницата на Централниот регистар на Република Македонија се наведуваат актите врз основа на коишто е
извршен уписот и се наведува правото на увид на тие
акти во трговскиот регистар.
(3) Субјектот на уписот може, на сопствен трошок
и по сопствен избор, податоците запишани во трговскиот регистар да ги објавува и во дневниот печат.
(4) Трети лица можат да се повикуваат само на податоците за кои согласно со овој закон е пропишано
нивно објавување на интернет страницата на Централниот регистар на Република Македонија од денот на
нивното објавување.
(5) Трети лица можат да се повикуваат само на податоците за кои согласно овој закон е пропишано нивно објавување во “Службен весник на Република Македонија” од денот на нивното објавување.
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(6) Централниот регистар на Република Македонија
и „Службен весник на Република Македонија” по потреба издаваат специјални изданија со податоци запишани во трговскиот регистар.
(7) Кога со овој закон е утврдена обврската објавувањето да се врши во дневен весник, објавувањето се
врши во дневен весник што се дистрибуира на целата
територија на Република Македонија.“
Член 6
Во членот 38 став (2) по зборовите: „Службен весник на Република Македонија“ се додаваат зборовите:
„односно на интернет страницата на Централниот регистар на Република Македонија“.
Член 7
Во членот 65 ставот (3) се менува и гласи:
„Потписот од ставот (2) на овој член не се заверува
кај нотар ако се поднесува во електронска форма согласно со Законот за податоците во електронски облик и
електронски потпис.“
Член 8
Во членот 78 по ставот (3) се додава нов став (4),
кој гласи:
„(4) Упис на прокура може да се врши и само во
електронска форма согласно со Законот за податоците
во електронски облик и електронски потпис и Законот
за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот
регистар и регистарот на други правни лица.“
Член 9
Во членот 79 став (2) точката се брише и се додаваат зборовите: „или се дава во електронска форма потпишано со електронски потпис согласно со Законот за
податоците во електронски облик и електронски потпис.“
Член 10
Во членот 92 ставот (1) се менува и гласи:
„Постапката за упис во трговскиот регистар се поведува со поднесување пријава на пропишан образец
во којашто е содржано барањето за упис. Пријавата се
поднесува од овластен подносител во писмена форма
или во електронска форма потпишана со електронски
потпис согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис и поднесена согласно
Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица.“
Во ставот (3) зборовите: „заверено кај нотар, освен
ако со овој закон поинаку не е определено“ се заменуваат со зборовите: „во писмена форма заверена кај нотар или дадено во електронска форма потпишано со
електронски потпис согласно со Законот за податоците
во електронски облик и електронски потпис“.
Член 11
Во членот 93 по ставот (4) се додава нов став (5),
кој гласи:
„(5) Прилозите од овој член можат да бидат поднесени и само во електронска форма преку едношалтерскиот систем и потпишани со електронски потпис согласно со Законот за податоците во електронски облик и
електронски потпис.“
Член 12
Во членот 108 ставот (2) се менува и гласи:
„Бришењето на уписот од трговскиот регистар Централниот регистар го објавува на својата интернет
страница. Одлуката од членот 107 на овој закон произведува правно дејство спрема трети лица наредниот
ден од денот на нејзиното објавување.“
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Член 13
Во членот 109 став (3) зборовите: „со прибелешка
во регистарската влошка и тоа ќе го објави “ се заменуваат со зборовите: „во регистарот од членот 29-б на
овој закон“.
Член 14
Во членот 112 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, потписите на содружниците на друштвото не се заверуваат
кај нотар, ако договорот за друштвото е во електронска
форма потпишан со електронски потпис од содружниците на договорот за друштвото согласно со Законот за
податоците во електронски облик и електронски потпис.“
Член 15
Во членот 115 став (3) зборовите: „заверени, приложени и дадени“ се бришат.
Член 16
Во членот 142 ставот (3) се менува и гласи:
„Тужбата од ставот (1) на овој член се поднесува во
рок од 90 дена од денот на сознавањето на причината,
но не подолго од една година од денот на настанувањето на причината.“
Член 17
Членот 150 се менува и гласи:
„Командитното друштво се основа со договор за
друштво во писмена форма и со заверени потписи на
содружниците на договорот за друштвото кај нотар
или во електронска форма потпишан со електронски
потписи од страна на содружниците на договорот за
друштвото согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.“
Член 18
Во членот 153 став (4) зборовите: „заверени, приложени и дадени“ се бришат.
Член 19
Во членот 159 став (1) на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: „или дадена во
електронска форма потпишана со електронски потпис
согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис“.
Член 20
Во членот 170 став (1) на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: „во писмена
форма или во електронска форма“.
Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
„(2) Ако друштвото го основа едно лице, договорот
за друштвото се заменува со изјава на основачот за основање на друштвото со ограничена одговорност (во
натамошниот текст: изјава за основање на друштвото),
во писмена форма или во електронска форма потпишана со електронски потпис согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.
(3) Потписите на основачите на договорот за друштвото во писмена форма односно потписот на основачот на изјавата за основање на друштвото во писмена
форма се заверуваат кај нотар. Електронскиот потпис
на секој од основачите на договорот за друштвото во
електронска форма, односно електронскиот потпис на
изјавата за основање на друштвото на основачот во
електронска форма се дава согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.“
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Во ставот (4) по зборот „нотар“ точката се заменува
со запирка и се додаваат зборовите: „освен во случај
кога полномошното е потпишано со електронски потпис согласно со Законот за податоците во електронски
облик и електронски потпис“.
Член 21
Во членот 183 став (2) зборовите: „заверени, приложени и дадени“ се бришат.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Прилозите од ставот (1) на овој член можат да
бидат поднесени во електронска форма согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис и Законот за едношалтерскиот систем и за
водење на трговскиот регистар и регистарот на други
правни лица.“
Член 22
Во членот 207 ставот (3) се менува и гласи:
„Тужбата се поднесува во рок од 90 дена од денот
на сознавањето на причината, но не подолго од една
година од денот на настанувањето на причината.“
Член 23
Во членот 208 ставот (3) се менува и гласи:
„Тужбата се поднесува во рок од 90 дена од денот
на сознавањето на причината, но не подолго од една
година од денот на настанувањето на причината.“
Член 24
Во членот 242 ставот (4) се менува и гласи:
„Се смета дека на управител му престанал мандатот
со денот што го назначил во оставката, поднесена во
писмена форма или во електронска форма до сите содружници. Управителот го заверува потписот на оставката кај нотар. Ако оставката е дадена во електронска
форма истата управителот мора да ја потпише со електронски потпис согласно со Законот за податоците во
електронски облик и електронски потпис. По поднесената оставка не се одлучува за нејзиното прифаќање.
Ако интересите на друштвото тоа го наложуваат, содружниците можат да го обврзат управителот да ја врши функцијата до избор на нов управител, но не подолго од 30 дена. До трговскиот регистар се поднесува
оставката во писмена форма или електронска форма
согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис за да се изврши бришење на
уписот на управителот во трговскиот регистар. Ако
друштвото е со еден управител, а друштвото нема избрано управител, судот поставува привремен управител, на начин определен со овој закон.“
Член 25
Во членот 253 став (1) на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: „освен кога
полномошното е дадено во електронска форма и потпишано со електронски потпис согласно со Законот за
податоците во електронски облик и електронски потпис“.
Член 26
Во членот 273 став (1) на крајот од реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
„освен ако со друг закон не е определен друг најмал износ на основна главнина“.
Член 27
Во членот 285 по ставот (3) се додава нов став (4),
кој гласи:
„(4) Статутот од ставот (3) на овој член може да биде само во електронска форма потпишан со електронски потпис согласно со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.“
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Член 28
Во членот 290 став (3) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен ако со друг закон не е определен друг најмал вкупен износ на сите
уплати во пари пред поднесувањето на пријавата за
упис“.
Член 29
Во членот 392 ставот (6) се менува и гласи:
„Полномошното има важност сé до неговото отповикување, но не подолго од две години од денот на неговото давање.“
Член 30
Во членот 400-б по ставот (1) се додава нов став
(2), кој гласи:
„(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се однесуваат и на банки, брокерски куќи и други физички и
правни лица кои согласно со закон можат да бидат
иматели на сметка на хартии од вредност и да вршат
услуги на чување на хартии од вредност и управување
со портфолио на хартии од вредност, ако клиент им ги
доверил на управување и располагање неговите хартии
од вредност и остварувањето на правата од тие хартии
од вредност.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 31
Членот 473 се менува и гласи:
„(1) Трговци според својата форма, како и трговецот поединец се должни најмалку еднаш годишно во
деловната година да извршат попис на средствата и обврските и да ја усогласат сметководствената состојба
на средствата и обврските со фактичката состојба утврдена со пописот.
(2) Трговците според својата форма се должни да
вршат попис и во случај на статусни промени и во други случаи определени со друг закон.
(3) Начинот за вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на сметководствената состојба
на средствата и обврските со фактичката состојба утврдена со пописот ги пропишува министерот за финансии.“
Член 32
Во членот 485 по ставот (4) се додава нов став (5),
кој гласи:
„(5) Друштва кои вршат банкарски, односно осигурителни дејности не се должни да имаат задолжителна
општа резерва, ако така е пропишано со друг закон.“
Член 33
Во членот 504 ставот (2) се брише.
Во ставот (3) кој станува став (2) зборовите: „меѓународните сметководствени стандарди“ се бришат.
Член 34
Во членот 505 ставот (1) се менува и гласи:
„Консолидираната годишна сметка содржи консолидиран биланс на состојбата, консолидиран биланс на
успех и објаснувачки белешки.“
Член 35
Во членот 537-г став (2) зборовите: „за заштита на
конкуренцијата“ се бришат.
Член 36
Во членот 537-ѕ став (3) зборовите: „членот 537-ѕ“
се заменуваат со зборовите: „членот 537-з“.
Член 37
Во членот 541 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
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„(2) Пријавата за упис на ликвидатор, како и секоја
промена заради упис во трговскиот регистар која ја
пријавуваат самите ликвидатори може да се поднесува
и само во електронска форма преку едношалтерскиот
систем.“
Ставот (2) станува став (3).
По ставот (3) кој станува став (4) се додава нов став
(5), кој гласи:
„(5) По исклучок од ставот (4) на овој член ликвидаторите можат да го достават својот потпис како прилог во електронска форма преку едношалтерскиот систем, ако е потпишан со електронски потпис без истиот
да го заверат кај нотар.“
Член 38
Во членот 544 бројот „30“ се заменува со броjoт
„15“.
Член 39
Членот 545-в се менува и гласи:
“Доколку ликвидаторот по истекот на рокот за пријава на побарувањата утврди дека нема пријавени побарувања на доверителите, ликвидаторот е должен во рок
од три дена да поднесе пријава за бришење на трговското друштво од трговскиот регистар. Ликвидаторот
може да ја потпише пријавата за бришење на трговското друштво од трговскиот регистар и само со електронски потпис пред истата да ја поднесе во електронска
форма преку едношалтерскиот систем.“
Член 40
Во членот 581 ставот (2) се менува и гласи:
„Странско трговско друштво или странски трговец
поединец е должен да организира подружница за вршење дејност на територијата на Република Македонија,
ако има регистрирано седиште, централна управа или
главно место на вршење на дејност во друга земја чие
право бара од трговските друштва и трговци поединци
запишани во трговскиот регистар да организираат подружница за да можат да вршат дејност на нејзината
територијата.“
Член 41
По член 597 се додава нов член 597-а, кој гласи:
„Член 597-а
Ако надлежниот инспектор утврди дека трговецот
поединец започне со вршење на дејност пред да биде
запишан во трговскиот регистар ќе донесе решение за
привремена забрана за вршење на дејност во траење од
15 дена (член 14 став (1)).“
Член 42
Во членот 598 став (1) се додава нова точка 4, која
гласи:
„4) започне со вршење на дејност пред да биде запишан во трговскиот регистар (член 14 став (1));“.
Точката 4 која станува точка 5 се менува и гласи:
“започне со вршење на дејност пред добивање одобрение од надлежен орган за исполнување на пропишаните услови за вршење на дејноста (член 63 став (1));“.
Точките 5, 6, 7 и 8 стануваат точки 6, 7, 8 и 9.
Ставот (2) се брише.
Член 43
По членот 598 се додава нов член 598-а, кој гласи:
„Член 598-а
Прекршочна санкција забрана на вршење дејност од
една до три години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на трговецот поединец
за прекршокот од членот 598 став (1) точки 5, 6, 7, 8 и
9 на овој закон."
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Член 44
Во членот 599 став (1) износот „2.500“ се заменува
со износот „1.500“, а износот “5.000“ се заменува со износот „3.000“ .
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото.“
Ставовите (3) и (4) се бришат.
Член 45
По членот 599 се додава нов член 599-а, кој гласи:
„Член 599-а
(1) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на
друштвото за прекршок од членот 599 став (1) точки 1,
3, 5, 6 и 7 на овој закон.
(2) Прекршочна санкција забрана за вршење должност во траење од една до три години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на
одговорното лице во друштвото за прекршок од членот
599 став (1) точки 1, 3, 5, 6 и 7 на овој закон.“
Член 46
Во членот 600 став (1) износот „2.500 “ се заменува
со износот „1.500“, а износот “5.000“ се заменува со износот „3.000“.
Во ставот (2) износите „1.000 до 2.000“ се заменуваат со износот „1.500.“
Ставот (3) се брише.
Член 47
По членот 600 се додава нов член 600-а, кој гласи:
„Член 600-а
Прекршочна санкција забрана за вршење должност
во траење од една до три години, сметајќи од денот на
правосилноста на одлуката ќе му се изрече на одговорното лице во јавното друштво за прекршок од членот
600 став (1) точки 2 и 3 на овој закон.“
Член 48
Во членот 601 став (1) износот „2.500“ се заменува
со износот „1.500“, а износот “5.000“ се заменува со износот „3.000“.
Ставот (2) се брише.
Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на одговорното лице во друштвото.“
Ставот (4) се брише.
Член 49
По членот 601 се додава нов член 601-а, кој гласи:
„Член 601-а
(1) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на
друштво со ограничена одговорност за прекршок од
членот 601 став (1) точки 2, 6, 8 и 12 на овој закон.
(2) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на
одговорното лице во друштвото за прекршок од членот
601 став (1) точки 2, 6, 8 и 12 на овој закон.“
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Член 50
Во членот 602 став (1) износот „2.500 “ се заменува
со износот „1.500“, а износот “5.000“ се заменува со износот „3.000“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1)
на овој член и на одговорното лице во друштвото.“
Член 51
По членот 602 се додава нов член 602-а, кој гласи:
„Член 602-а
(1) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на
друштво со ограничена одговорност за прекршок од
членот 602 став (1) точки 1, 2, 3, 4, 7, 13 и 14 на овој закон.
(2) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од шест месеци до една година сметајќи
од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече
на одговорното лице на друштвото за прекршок од членот 602 став (1) точки 1, 2, 3, 4, 7, 13 и 14 на овој закон.“
Член 52
Во членот 603 став (1) износите „од 2.500 до 25.000
евра“ се заменуваат со износот „од 5.000 евра.“
Во ставот (2) износот „до 2.000“ се брише.
Член 53
Во членот 604 став (1) износот „2.500“ се заменува
со износот „1.500“, а износот “5.000“ се заменува со износот „3.000“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1)
на овој член и на одговорното лице во друштвото.“
Член 54
По членот 604 се додава нов член 604-а, кој гласи:
„Член 604-а
(1) Прекршочна санкција - забрана за вршење дејност во траење од една до три години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на
командитно друштво со акции за прекршок од членот
604 став (1) на овој закон.
(2) Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече за
прекршок на одговорното лице на друштвото за прекршок од членот 604 став (1) на овој закон.“
Член 55
Во членот 605 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
странско трговско друштво ако врши дејност на подрачјето на Република Македонија без основање подружница, а бил должен да ја организира согласно со
одредбите на членот 581 став (2) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во странското трговско друштво за прекршокот од ставот (1) на овој член.“
Член 56
Подзаконскиот акт од членот 31 став (3) на овој закон ќе се донесе во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Член 57
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10), во членот 26 зборовите:
„член 605-а“ се заменуваат со зборовите: „член 605-б“.
Член 58
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR SHOQERI TREGTARE
Neni 1
Në Ligjin për shoqeri tregtare ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 28/2004, 84/2005,
25/2007, 87/2008, 42/10 dhe 48/10) pas nenit 18 shtohet
nen i ri 18-a, si vijon:
"Neni 18-a
(1) Parashtrimi i fleteparaqitjes për regjistrim nga neni
14 paragrafi (1), shtojcat nga nenet 14 paragrafi (3), 16 paragrafi (5) dhe 18 paragrafi (2), fleteparaqitjes për regjistrim të bartjes së firmes nga neni 16 paragrafi (5) dhe fleteparaqitjes për shlyerjen e regjistrimit nga neni 18 paragrafi (2) të ketij ligji, mund të kryhet edhe vetem në forme
elektronike në pajtim me Ligjin për të dhena në forme elektronike dhe nenshkrim elektronik dhe Ligjin për sistem
njesportel dhe për mbajtjen e regjistrit tregtar dhe regjistrit
të personave tjere juridike.
(2) Nenshkrimi i tregtarit individual nga neni 14 paragrafi (3) pika 1 të ketij ligji, nuk verifikohet te noteri nese
parashtrohet si shtojce e nenshkruar me nenshkrim elektronik nepermjet sistemit njesportel.
(3) Marreveshja për bartjen e firmes nga neni 16 paragrafi (5) pika 1 të ketij ligji, mund të jete edhe vetem në
forme elektronike nese nenshkruhet me nenshkrim elektronik në pajtim me Ligjin për të dhenat në forme elektronike
dhe nenshkrimin elektronik dhe Ligjin për sistem njesportel dhe për mbajtjen e regjistrit tregtar dhe regjistrit të personave tjere juridike."
Neni 2
Neni 2 ndryshohet si vijon:
"Në nenin 29 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Shoqeri tregtare nuk mund të themelojne:
1) shoqerite tregtare llogaria e hapur e të cilave te cilido bartes i qarkullimit pagesor eshte e bllokuar dhe personat që jane anetare të organit të administrimit, organit mbikeqyres, perkatesisht jane drejtore të atyre shoqerive, derisa zgjat bllokimi i llogarise së shoqerise ose derisa ndaj të
njejtes nuk hapet procedure e falimentimit apo likuidimit;
2) shoqerite ndaj të cilave eshte hapur procedure e likuidimit, derisa zgjat procedura;
3) personat që jane anetare të organit të administrimit,
organit mbikeqyres, perkatesisht jane drejtore të atyre shoqerive, të cilave në procedure të percaktuar me ligj u eshte
kumtuar ndalim i kryerjes së profesionit, veprimtarise ose
detyres, derisa zgjat ndalimi;
4) personi që eshte bashkepronar në shoqeri me pergjegjesi të kufizuar (SHPK) ose shoqeri me pergjegjesi të
kufizuar të themeluar nga një person (SHPKNJP), llogaria
e së ciles eshte e bllokuar derisa zgjat bllokimi i llogarise
së shoqerise ose derisa ndaj të njejtes nuk hapet procedure
e falimentimit apo likuidimit dhe
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5) personat për të cilet me aktvendim të plotfuqishem
gjyqesor eshte konstatuar se kane kryer veper penale likuidim të rrejshem, shkaktim likuidimi me pune të pandergjegjshme, keqperdorim të procedures së likuidimit, demtim
ose privilegje të kreditoreve dhe u eshte kumtuar ndalim i
kryerjes së profesionit, veprimtarise ose detyres, derisa
zgjasin pasojat juridike të ndalimit.""
Neni 3
Në nenin 32 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6),
si vijon:
"(6) Deklarata nga paragrafet (2) dhe (3) të ketij neni nuk
verifikohet te noteri në rast kur parashtrohet në forme elektronike nepermjet sistemit njesportel, në pajtim me Ligjin
për të dhenat në forme elektronike dhe nenshkrim elektronik
dhe Ligjin për sistem njesportel dhe për mbajtjen e regjistrit
tregtar dhe regjistrit të personave tjere juridike."
Neni 4
Në nenin 36 pas fjaleve: "në kushte dhe menyre të percaktuara me" shtohen fjalet: "kete ligj dhe".
Neni 5
Neni 37 ndryshohet si vijon:
"(1) Të dhenat e regjistruara në regjistrin tregtar shpallen në teresi në faqen e internetit të Regjistrit Qendror të
Republikes së Maqedonise, pervec në rast kur me kete ligj
ose me ligj tjeter percaktohet që të dhenat të shpallen pjeserisht, të mos shpallen, ose caktohet menyre tjeter e
shpalljes së tyre. Shpenzimet për shpallje jane në llogari të
subjektit të regjistrimit.
(2) Në rast kur gjykata ka miratuar vendim të prere në
pajtim me të cilin duhet të realizohet regjistrimi, ndryshimi
ose shlyerja e të dhenave në regjistrin tregtar, gjykata me
detyre zyrtare në Regjistrin Qendror të Republikes së Maqedonise e dergon vendimin për regjistrimin e tij në regjistrin tregtar, perkatesisht për shpalljen e të dhenave të tij në
faqen e internetit të Regjistrit Qendror të Republikes së
Maqedonise kur kjo percaktohet me kete ligj. Në shpallje
në faqen e internetit të Regjistrit Qendror të Republikes së
Maqedonise theksohen aktet në baze të të cilave eshte realizuar regjistrimi dhe theksohet e drejta e shikimit të ketyre
akteve në regjistrin tregtar.
(3) Subjekti i regjistrimit, me shpenzim të vet dhe me
zgjedhje të vet, të dhenat e regjistruara në regjistrin tregtar
mund t'i shpalle edhe në shtypin ditor.
(4) Personat e trete mund të thirren vetem në të dhenat
për të cilat në pajtim me kete ligj percaktohet shpallja e
tyre në faqen e internetit të Regjistrit Qendror të Republikes së Maqedonise. nga dita e shpalljes së tyre.
(5) Personat e trete mund të thirren vetem në të dhenat
për të cilat në pajtim me kete ligj percaktohet shpallja e
tyre në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise"
nga dita e botimit të tyre.
(6) Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise dhe
"Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" sipas nevojes botojne edicione speciale me të dhenat e regjistruara në
regjistrin tregtar."
(7) Kur me kete ligj percaktohet detyrimi që shpallja të
kryhet në gazete ditore, shpallja kryhet në gazete ditore që
shperndahet në tere territorin e Republikes së Maqedonise."
Neni 6
Në nenin 38 paragrafi (2) pas fjaleve: "Gazeten Zyrtare
të Republikes së Maqedonise" shtohen fjalet: "perkatesisht
në faqen e internetit të Regjistrit Qendror të Republikes së
Maqedonise".
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Neni 7
Në nenin 65 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Nenshkrimi nga paragrafi (2) i ketij neni nuk verifikohet te noteri nese parashtrohet në forme elektronike në pajtim me Ligjin për të dhena në forme elektronike dhe nenshkrim elektronik."
Neni 8
Në nenin 78 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4),
si vijon:
"(4) Regjistrimi i prokures mund të kryhet vetem në
forme elektronike në pajtim me Ligjin për të dhenat në forme elektronike dhe nenshkrimin elektronik dhe Ligjin për
sistem njesportel dhe për mbajtjen e regjistrit tregtar dhe
regjistrin e personave tjere juridike."
Neni 9
Në nenin 79 në paragrafin (2) pika shlyhet dhe shtohen
fjalet: "ose jepet në forme elektronike e nenshkruar me
nenshkrimin elektronik në pajtim me Ligjin për të dhena në
forme elektronike dhe nenshkrim elektronik."
Neni 10
Në nenin 92 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Procedura për regjistrim në regjistrin tregtar ngrihet
me parashtrimin e fleteparaqitjes në formular të percaktuar,
në të cilen permbahet kerkesa për regjistrim. Fleteparaqitja
parashtrohet nga parashtruesi i autorizuar me shkrim ose në
forme elektronike të percaktuar me nenshkrimin elektronik
në pajtim me Ligjin për të dhena në forme elektronike dhe
nenshkrim elektronik dhe e parashtruar në pajtim me Ligjin
për sistemin njesportel dhe për mbajtjen e regjistrit tregtar
dhe regjistrin e personave tjere juridike."
Në paragrafin (3) fjalet: "e verifikuar te noteri, pervec
nese me kete ligj nuk eshte percaktuar ndryshe" zevendesohen me fjalet: "me shkrim e verifikuar në noter ose e dhene
në forme elektronike e nenshkruar me nenshkrim elektronik në pajtim me Ligjin për të dhena në forme elektronike
dhe nenshkrim elektronik".
Neni 11
Në nenin 93 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5),
si vijon:
"(5) Shtojcat nga ky nen mund të parashtrohen vetem
në forme elektronike nepermjet sistemit njesportel dhe të
nën shkruara me nenshkrim elektronik në pajtim me Ligjin
për të dhena në formen elektronike dhe nenshkrim elektronik."
Neni 12
Në nenin 108 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Shlyerjen e regjistrimit nga regjistri tregtar Regjistri
Qendror e shpall në faqen e vet të internetit. Vendimi nga
neni 107 i ketij ligji prodhon veprim juridik ndaj personave
të trete në diten e ardhshme nga dita e shpalljes së tij."
Neni 13
Në nenin 109 paragrafi (3) fjalet: "me shenimin në skeden e regjistrit dhe atë do ta botoje" zevendesohen me fjalet: "në regjistrin nga neni 29-b i ketij ligji".
Neni 14
Në nenin 112 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3),
si vijon:
"(3) Me perjashtim nga paragrafi (2) i ketij neni, nenshkrimet e bashkepronareve të shoqerise nuk verifikohen në
noter nese marreveshja për shoqeri eshte në forme elektronike e nenshkruar me nenshkrim elektronik nga bashkepronaret e marreveshjes për shoqerine në pajtim me Ligjin për
të dhena në forme elektronike dhe nenshkrim elektronik."
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Neni 15
Në nenin 115 paragrafi (3) fjalet: "të verifikuara, të parashtruara dhe të dhena" shlyhen.
Neni 16
Në nenin 142 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Padia nga paragrafi (1) i ketij neni parashtrohet në afat
prej 90 ditesh nga dita e njoftimit për shkakun, por jo më
gjate se një vit nga dita e krijimit të shkakut."
Neni 17
Neni 150 ndryshohet si vijon:
"Shoqeria komanditore themelohet me marreveshjen
për shoqeri me shkrim dhe me nenshkrime të verifikuara të
bashkepronareve të marreveshjes për shoqerine në noter
ose në forme elektronike të nenshkruar me nenshkrime elektronike nga ana e bashkepronareve të marreveshjes për
shoqerine në pajtim me Ligjin për të dhena në forme elektronike dhe nenshkrim elektronik."
Neni 18
Në nenin 153 në paragrafin (4) fjalet: "të verifikuara, të
parashtruara dhe të dhena" shlyhen.
Neni 19
Në nenin 159 në paragrafin (1) në fund të fjalise pika
shlyhet dhe shtohen fjalet: "ose e dhene në forme elektronike e nenshkruar me nenshkrim elektronik në pajtim me
Ligjin për të dhena në forme elektronike dhe nenshkrim
elektronik".
Neni 20
Në nenin 170 paragrafi (1) në fund të fjalise pika
shlyhet dhe shtohen fjalet: "me shkrim ose në forme elektronike."
Paragrafet (2) dhe (3) ndryshohet si vijojne:
"(2) Nese shoqerine e themelon një person, marreveshja për shoqerine zevendesohet me deklaraten e themeluesit
për themelim të shoqerise me pergjegjesi të kufizuar (në
tekstin e metejshem: deklarata për themelimin e shoqerise)
me shkrim ose në forme elektronike e nenshkruar me
nenshkrim elektronik në pajtim me Ligjin për të dhena në
formen elektronike dhe nenshkrim elektronik."
(3) Nenshkrimet e themeluesve të marreveshjes për
shoqerine me shkrim perkatesisht nenshkrimi i themeluesit
të deklarates për themelimin e shoqerise me shkrim verifikohen te noteri. Nenshkrimi elektronik i cdonjerit nga themeluesit e marreveshjes për shoqerine në forme elektronike
perkatesisht nenshkrimi elektronik i deklarates për themelimin e shoqerise së themeluesit në forme elektronike jepet
në pajtim me Ligjin për të dhena në forme elektronike dhe
nenshkrim elektronik."
Në paragrafin (4) pas fjales "noter" pika zevendesohet
me presje dhe shtohen fjalet: "pervec në rast kur autorizimi
nenshkruhet me nenshkrim elektronik në pajtim me Ligjin
për të dhena në forme elektronike dhe nenshkrim elektronik."
Neni 21
Në nenin 183 paragrafi (2) fjalet: "të verifikuara, të parashtruara dhe të dhena" shlyhen.
Në paragrafin (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Shtojcat nga paragrafi (1) i ketij neni mund të parashtrohen në forme elektronike në pajtim me Ligjin për të
dhenat në forme elektronike dhe nenshkrim elektronike dhe
Ligjin për sistem njesportel dhe për mbajtjen e regjistrit
tregtar dhe regjistrin e personave tjere juridike."
Neni 22
Në nenin 207 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Padia parashtrohet në afat prej 90 ditesh nga dita e
njoftimit për shkakun, por jo më gjate se një vjet nga dita e
krijimit të shkakut."
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Neni 23
Në nenin 208 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Padia parashtrohet në afat prej 90 ditesh nga dita e
njoftimit për shkakun, por jo më gjate se një vjet nga dita e
krijimit të shkakut."
Neni 24
Në nenin 242 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Konsiderohet se drejtorit i ka pushuar mandati me diten që e ka shenuar në doreheqjen, e parashtruar me shkrim
ose në forme elektronike të gjithe bashkepronareve. Drejtori e verifikon nenshkrimin e doreheqjes te noteri. Nese
doreheqja eshte dhene në forme elektronike, atë drejtori
duhet ta nenshkruaje me nenshkrim elektronik në pajtim
me Ligjin për të dhena në forme elektronike dhe nenshkrim
elektronik. Për doreheqjen e parashtruar nuk vendoset për
pranimin e saj. Nese interesat e shoqerise kete e imponojne, bashkepronaret mund ta obligojne drejtorin ta kryeje
funksionin deri në zgjedhjen e drejtorit të ri, por jo më gjate se 30 dite. Në regjistrin tregtar parashtrohet doreheqja
me shkrim ose në forme elektronike në pajtim me Ligjin
për të dhena në forme elektronike dhe nenshkrim elektronik që të behet shlyerja e regjistrimit të drejtorit në regjistrin tregtar. Nese shoqeria eshte me një drejtor, e shoqeria
nuk ka zgjedhur drejtor, gjykata vendos drejtor të perkohshem, në menyre të caktuar me kete ligj."
Neni 25
Në nenin 253 paragrafi (1) në fund të fjalise pika
shlyhet dhe shtohen fjalet: "pervec kur autorizimi eshte
dhene në forme elektronike dhe i nenshkruar me nenshkrim
elektronik në pajtim me Ligjin për të dhena në forme elektronike dhe nenshkrim elektronik".
Neni 26
Në nenin 273 paragrafi (1) në fund të fjalise pika zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "pervec nese me
ligj tjeter nuk caktohet shume tjeter më e vogel e kryegjese
themelore".
Neni 27
Në nenin 285 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4),
si vijon:
"(4) Statuti nga paragrafi (3) i ketij neni mund të jete
vetem në forme elektronike e nenshkruar me nenshkrim
elektronik në pajtim me Ligjin për të dhena në formen elektronike dhe nenshkrim elektronik."
Neni 28
Në nenin 290 paragrafi (3) pika zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "pervec nese me tjeter ligj nuk caktohet shume tjeter e pergjithshme më e vogel e të gjitha pagesave në para parashtrimit të fleteparaqitjes për regjistrim."
Neni 29
Në nenin 392 paragrafi (6) ndryshohet si vijon:
"Autorizimi ka vlefshmeri deri në revokimin e tij, por
jo më gjate se dy vjet nga dita e dhenies së tij."
Neni 30
Në nenin 400-b pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri
(2), si vijon:
"(2) Dispozitat e paragrafit (1) të ketij neni kane të bejne edhe me bankat, shtepite brokere dhe personat tjere fizike dhe juridike të cilet në pajtim me ligjin mund të jene
pronare të llogarive të letrave me vlere dhe të kryejne sherbime të ruajtjes së letrave me vlere dhe menaxhimit me
portofolin e letrave me vlere, nese klienti ua ka besuar në
menaxhim dhe disponim letrat e tij me vlere dhe realizimin
e të drejtave nga ato letra me vlere."
Paragrafi (2) behet paragraf (3).
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Neni 31
Neni 473 ndryshohet si vijon:
"(1) Tregtaret sipas formes së vet, si dhe tregtari - individ detyrohen që së paku një here në vjet në vitin afarist të
kryejne regjistrimin e mjeteve dhe obligimeve dhe ta harmonizojne gjendjen e kontabilitetit të mjeteve dhe obligimeve me gjendjen faktike të percaktuar me regjistrimin.
(2) Tregtaret sipas formes së vet detyrohen ta kryejne
regjistrimin edhe në rast të ndryshimeve statusore edhe në
raste tjera të caktuara me kete ligj.
(3) Menyren për kryerjen e regjistrimit të mjeteve dhe
obligimeve dhe harmonizimin e gjendjes së kontabilitetit të
mjeteve dhe obligimeve me gjendjen faktike të percaktuar
me regjistrim i percakton ministri i Financave."
Neni 32
Në nenin 485 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5),
si vijon:
"(5) Shoqerite të cilat kryejne veprimtari bankare perkatesisht veprimtari siguruese nuk detyrohen të kene rezerve të pergjithshme të detyrueshme nese keshtu eshte percaktuar me ligj tjeter."
Neni 33
Në nenin 504 paragrafi (2) shlyhet.
Në paragrafin (3) që behet paragraf (2) fjalet: "standardet nderkombetare të kontabilitetit" shlyhen.
Neni 34
Në nenin 505 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Llogaria e konsoliduar vjetore permban bilanc të konsoliduar të gjendjes, bilanc të konsoliduar të suksesit dhe
shenime sqaruese."
Neni 35
Në nenin 537-g paragrafi (2) fjalet: "për mbrojtje të
konkurrences" shlyhen.
Neni 36
Në nenin 537-s paragrafi (3) fjalet: "neni 537-s" zevendesohen me fjalet: "neni 537-z".
Neni 37
Në nenin 541 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
"(2) Fleteparaqitja për regjistrimin e likuiduesit si dhe
çdo ndryshim për shkak të regjistrimit në regjistrin tregtar
që e paraqesin vete likuiduesit mund të parashtrohet vetem
në forme elektronike nepermjet sistemit një sportel."
Paragrafi (2) behet paragraf (3).
Pas paragrafit (3) i cili behet paragraf (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Me perjashtim nga paragrafi (4) i ketij neni likuiduesit mund ta dergojne nenshkrimin e vet si shtojce në
forme elektronike nepermjet sistemit njesportel nese eshte
nenshkruar me nenshkrim elektronik pa e verifikuar atë te
noteri."
Neni 38
Në nenin 544 numri "30" zevendesohet me fjalen "15".
Neni 39
Neni 545-v ndryshohet si vijon:
"Nese likuiduesi pas kalimit të afatit për paraqitjen e kerkesave percakton se nuk ka paraqitur kerkesa të kreditoreve,
likuiduesi detyrohet që në afat prej tre ditesh të parashtroje
fleteparaqitje për shlyerjen e shoqerise tregtare nga regjistri
tregtar. Likuiduesi mund ta nenshkruaje fleteparaqitjen për
shlyerjen e shoqerise tregtare nga regjistri tregtar vetem me
nenshkrim elektronik para se atë ta parashtroje në forme elektronike nepermjet sistemit njesportel."
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Neni 40
Në nenin 581 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Shoqeria e huaj tregtare ose tregtari i huaj- individ detyrohet që të organizoje filial për kryerjen e veprimtarise në
territorin e Republikes së Maqedonise nese ka regjistruar
seli, administrate qendrore ose vend kryesor për kryerjen e
veprimtarise në vend tjeter e drejta e të cilit kerkon nga
shoqerite tregtare dhe tregtaret individual të regjistruar në
regjistrin tregtar të organizojne dege që të mund ta kryejne
veprimtarine në territorin e saj.
Neni 41
Pas nenit 597 shtohet nen i ri 597-a si vijon:
"Neni 597-a
Nese inspektori kompetent percakton se tregtari - individ fillon me kryerjen e veprimtarise para se të regjistrohet
në regjistrin tregtar do të miratoje aktvendim për ndalim të
perkohshem për kryerjen e veprimtarise në kohezgjatje prej
15 ditesh (neni 14 paragrafi (1))."
Neni 42
Në nenin 598 paragrafi (1) shtohet pike e re 4, si vijon:
"4) fillon me kryerjen e veprimtarise para se të regjistrohet në regjistrin tregtar (neni 14 paragrafi (1))."
Pika 4 e cila behet pika 5 ndryshohet si vijon:
"fillon me kryerjen e veprimtarise para marrjes së lejes
nga organi kompetent për plotesimin e kushteve të percaktuara për kryerjen e veprimtarise (neni 63 paragrafi (1));".
Pikat 5, 6, 7 dhe 8 behen pika 6, 7, 8 dhe 9.
Paragrafi (2) shlyhet.
Neni 43
Pas nenit 598 shtohet nen i ri 598-a si vijon:
"Neni 598-a
Sanksion për kundervajtje ndalim për kryerjen e veprimtarise deri në tre vjet, duke llogaritur nga dita e plotfuqishmerise së vendimit do t'i shqiptohet tregtarit - individ
për kundervajtje nga neni 598 paragrafi (1) pikat 5, 6, 7, 8
dhe 9 të ketij ligji."
Neni 44
Në nenin 599 paragrafi (1) shuma "2 500" zevendesohet me shumen "1 500", ndersa shuma "5 000" me shumen
"3 000".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij neni edhe personit pergjegjes në shoqeri."
Paragrafi (3) dhe paragrafi (4) shlyhen.
Neni 45
Pas nenit 599 shtohet nen i ri 599-a, si vijon:
"Neni 599-a
(1) Sanksioni për kundervajtje ndalim për kryerjen e
veprimtarise në kohezgjatje deri në tre vjet, duke llogaritur
nga dita e plotfuqishmerise së vendimit do t'i shqiptohet
shoqerise për kundervajtje nga neni 599 paragrafi (1) pikat
1, 3, 5, 6 dhe 7 të ketij ligji.
(2) Sanksion për kundervajtje ndalim për kryerjen e
detyres prej një deri në tre vjet, duke e konsideruar nga dita
e plotfuqishmerise së vendimit do t'i shqiptohet personit
pergjegjes për kundervajtje nga neni 599 paragrafi (1) pikat
1, 3, 5, 6 dhe 7 të ketij ligji."
Neni 46
Në nenin 600 paragrafi (1) shuma "2 500" zevendesohet me shumen "1 500", kurse shuma "5 000" me shumen
"3 000".
Në paragrafin (2) shumat: "1 000 deri në 2 000" zevendesohen me shumen "1 500".
Paragrafi (3) shlyhet.
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Neni 47
Pas nenit 600 shtohet nen i ri 600-a, si vijon:
"Neni 600-a
Sanksion për kundervajtje ndalim për kryerjen e detyres në kohezgjatje prej një deri në tre vjet, duke llogaritur
nga dita e plotfuqishmerise së vendimit do t'i shqiptohet
personit pergjegjes në shoqerine publike për kundervajtje
nga neni 600 paragrafi (1) pikat 2 dhe 3 të ketij ligji."
Neni 48
Në nenin 601 paragrafi (1) shuma "2 500" zevendesohet me shumen "1 500", kurse shuma "5 000" me shumen
"3 000".
Paragrafi (2) shlyhet.
Paragrafi (3) i cili behet paragraf (2) ndryshohet si vijon:
"(2) Gjobe në shume prej 1 000 eurosh në kundervlere
me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje nga paragrafi
(1) i ketij neni personit pergjegjes në shoqeri."
Paragrafi (4) shlyhet.
Neni 49
Pas nenit 601 shtohet nen i ri 601-a, si vijon:
"Neni 601-a
(1) Sanksion për kundervajtje ndalim për kryerjen e veprimtarise në kohezgjatje prej një deri në tre vjet, duke llogaritur nga dita e plotfuqishmerise së vendimit do t'i shqiptohet shoqerise me pergjegjesi të kufizuar për kundervajtje
nga neni 601 paragrafi (1) pikat 2, 6, 8 dhe 12 të ketij ligji.
(2) Sanksion për kundervajtje ndalim për kryerjen e
detyres në kohezgjatje prej një deri në tre vjet, duke llogaritur nga dita e plotfuqishmerise së vendimit do t'i shqiptohet personit pergjegjes në shoqeri për kundervajtje nga neni 601 paragrafi (1) pikat 2, 6, 8 dhe 12 të ketij ligji."
Neni 50
Në nenin 602 paragrafi (1) shuma "2 500" zevendesohet me shumen "1 500", kurse shuma "5 000" me shumen
"3 000".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobe në shume prej 1 000 eurosh në kundervlere me
denare do t'i shqiptohet për kundervajtje nga paragrafi (1) i
ketij neni edhe personit pergjegjes në shoqeri."
Neni 51
Pas nenit 602 shtohet nen i ri 602-a, si vijon:
"Neni 602-a
(1) Sanksion për kundervajtje ndalim për kryerjen e veprimtarise në kohezgjatje prej një deri në tre vjet, duke llogaritur nga dita e plotfuqishmerise së vendimit do t'i shqiptohet shoqerise me pergjegjesi të kufizuar për kundervajtje
nga neni 602 paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, 4, 7, 13 dhe 14 të
ketij ligji.
(2) Sanksion për kundervajtje ndalim për kryerjen e
detyres në kohezgjatje prej gjashte muaj deri në një vjet,
duke llogaritur nga dita e plotfuqishmerise së vendimit do
t'i shqiptohet personit pergjegjes të shoqerise për kundervajtje nga neni 602 paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, 4, 7, 13 dhe
14 të ketij ligji."
Neni 52
Në nenin 603 paragrafi (1) shumat: "prej 2 500 deri në
25 000 euro" zevendesohen me shumen: "prej 5 000 euro".
Në paragrafin (2) shuma: "deri në 2 000" shlyhen.
Neni 53
Në nenin 604 paragrafi (1) shuma "2 500" zevendesohet me shumen "1 500", kurse shuma "5 000" zevendesohet
me shumen "3000".
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Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobe në shume prej 1 500 eurosh në kundervlere me
denare do t'i shqiptohet për kundervajtje nga paragrafi (1) i
ketij neni edhe personit pergjegjes në shoqeri."
Neni 54
Pas nenit 604 shtohet nen i ri 604-a, si vijon:
"Neni 604-a
(1) Sanksion për kundervajtje - ndalim për kryerjen e
veprimtarise në kohezgjatje prej një deri në tre vjet, duke
llogaritur nga dita e plotfuqishmerise së vendimit do t'i
shqiptohet shoqerise komanditore me aksionet për kundervajtje nga neni 604 paragrafi (1) i ketij ligji.
(2) Sanksion për kundervajtje ndalim për kryerjen e
detyres në kohezgjatje prej një deri në tre vjet, duke llogaritur nga dita e plotfuqishmerise së vendimit do t'i shqiptohet për kundervajtje personit pergjegjes të shoqerise për
kundervajtje nga neni 604 paragrafi (1) të ketij ligji."
Neni 55
Në nenin 605 paragrafet (1) dhe (2) ndryshohen si vijojne:
"(1) Gjobe në shume prej 1 500 deri në 3 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje
shoqerise së huaj tregtare nese kryen veprimtari në territorin e Republikes së Maqedonise pa themeluar filial, ndersa
ka qene i detyruar ta organizoje në pajtim me dispozitat e
nenit 581 paragrafi (2) i ketij ligji."
(2) Gjobe në shume prej 1 000 eurosh në kundervlere
me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje edhe personit
pergjegjes në shoqerine e huaj tregtare për kundervajtje
nga paragrafi (1) i ketij neni."
Neni 56
Akti nenligjor nga neni 31 paragrafi (3) i ketij ligji do
të miratohet në afat prej 90 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi
të ketij ligji.
Neni 57
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit për
shoqeri tregtare ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 48/10), në nenin 26 fjalet: "neni 605-a" zevendesohen me fjalet: "neni 605-b".
Neni 58
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
592.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1058/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
Член 1
Во Законот за заштита на потрошувачите (“Службен весник на Република Македонија“ број 38/2004,
77/2007 и 103/2008), во членот 2 по ставот 2 се додава
нов став 3, кој гласи:
“Во постапката за инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите на Законот за инспекциски надзор,
доколку со овој закон поинаку не е уредено.“
Член 2
Во членот 4 став 1 алинејата 1 се менува и гласи:
- „трговец„ е секое физичко или правно лице кое во
пазарното однесување согласно со овој закон дејствува
за цели поврзани со неговото занимање, дејност, занает или професија и секое лице кое дејствува во име
или за сметка на трговецот,“.
По алинејата 7 се додаваат 11 нови алинеи 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, кои гласат:
- „пазарно однесување кон потрошувачите од страна на деловните субјекти“ (во натамошниот текст: пазарно однесување) е секое дејство, пропуст, начин на
однесување или застапување, пазарна комуникација,
вклучувајќи рекламирање и маркетинг, од страна на трговец, директно поврзани со промоција, продажба или
снабдување на производи и услуги за потрошувачите,
- „значително нарушување на пазарното однесување на потрошувачите“ е користење на пазарно однесување со цел значително да се оневозможи способноста
на потрошувачот да донесе одлука така што претходно
бил информиран, предизвикувајќи на тој начин потрошувачот да донесе одлука за правење промет којашто
не би ја донел во друг случај,
- „кодекс на однесување“ e договор или збир на
прописи кои не се наложени со закон, регулатива или
административна одредба, а го дефинираат однесувањето на трговците кои прифаќаат да го почитуваат кодексот во врска со еден или повеќе конкретни пазарни
однесувања или деловни сектори,
- „имател на кодексот на однесување“ е секој субјект, вклучувајќи трговци или група на трговци, надлежни за формулирање и ревидирање на кодексот на однесување и/или следење на почитувањето на кодексот
од страна на оние кои прифатиле да го почитуваат,
- „професионално однесување“ e стандард за специјална вештина и грижа за коишто е разумно да се очекуваат од трговецот во однесувањето со потрошувачите, сразмерни со чесното пазарно однесување и/или општото начело за добра волја во дејноста на трговецот,
- „покана за купување“ e пазарна комуникација која
ги наведува карактеристиките на производот и услугата
и цената на начин соодветен на употребеното средство
за пазарна комуникација и на тој начин му овозможува
на потрошувачот да го направи купувањето,
- „прекумерно влијание“ e искористување на позиција на надмоќ во поглед на потрошувачот така што се
применува притисок, дури и без употреба на или закана за физичка присила, на начин што значително ја
ограничува способноста на потрошувачот да донесе
одлука бидејќи претходно бил информиран,
- „одлука за правење промет“ e секоја одлука донесена од страна на потрошувачот дали, како и под какви
услови да го купи производот и услугата, да ги плати
целосно или делумно, да ги задржи или се ослободи од
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производот и услугата или да реализира договорна обврска во врска со производот и услугата, без разлика
дали потрошувачот ќе одлучи да дејствува или ќе се
воздржи од дејствување,
- „законски уредена професија“ e професионална
активност или група на професионални активности,
при што пристапот или спроведувањето на истите или
еден од начините на нивно спроведување е условено,
директно или индиректно, од поседување на конкретни
професионални квалификации, согласно со закони, регулативи или административни одредби,
- „надлежен инспекторат“ се Државниот пазарен
инспекторат, Државниот инспекторат за земјоделство,
Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина и Агенцијата
за храна и ветеринарство и
- „тела овластени за покренување на постапки” се
тела и организации кои се основани со прописите со
кои се уредува основањето на дејноста на тие тела, а
кои имаат заеднички интерес за заштита на потрошувачите, како што се здруженија за заштита на потрошувачите, коморските здруженија и други специфични тела
кои имаат заеднички интерес за заштита на потрошувачите.“
Член 3
По членот 31 се додава нов ДEЛ III-a и седум нови члена 31-a, 31-б, 31-в, 31-г, 31-д, 31-ѓ и 31-е и нов
ДЕЛ III-б и 11 нови члена 31-е, 31-ж, 31-з, 31-ѕ, 31-и,
31-ј, 31-к, 31-л, 31-љ, 31-м, 31-н и 31-њ, кои гласат:
„ДЕЛ III-a
Глава I
НЕЧЕСНО ПАЗАРНО ОДНЕСУВАЊЕ
Забрана за нечесно пазарно однесување
Член 31-а
Се забранува нечесно пазарно однесување.
Пазарно однесување се смета за нечесно доколку:
а) е спротивно на барањата за професионално однесување и
б) значително го нарушува или постои веројатност
дека значително ќе го наруши економското однесување
на просечниот потрошувач во поглед на производот и
услугата до кого стигнува или е наменет производот и
услугата, или пак до просечниот потрошувач од групата кога пазарното однесување е насочено кон конкретна група на потрошувачи.
Пазарното однесување за коешто е веројатно дека
значително ќе го наруши економското однесување само на јасно дефинирана група на потрошувачи,, кои се
особено ранливи на однесувањето или на засегнатиот
производ и услуга поради нивната ментална или физичка несигурност, возраст или лековерност на начин
предвидлив од трговецот се проценува од перспектива
на просечниот потрошувач на таа група, кое не е во
спротивност со вообичаеното и законско рекламирање
при што се даваат претерани изјави или изјави што не
треба буквално да се толкуваат.
Пазарното однесување се смета за особено нечесно,
доколку:
а) е лажно согласно утврденото во членовите 31-б
и 31в од овој закон или
б) е агресивно согласно утврденото во членовите
31-г и 31-д од овој закон.
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Глава II

Измамнички пропусти

ИЗМАMНИЧКО ПАЗАРНО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 3-в
Пазарно однесување се смета за измамничко доколку, во својата фактичка состојба, имајќи ги предвид сите околности, специфичности и ограничувања на
средствата за комуникација, трговецот пропушти да даде значајна информација која на просечниот потрошувач му е неопходна во дадениот случај, за да донесе соодветна одлука за правење промет, па тоа го наведе
или веројатно може да го наведе просечниот потрошувач да донесе одлука за правење промет што не би ја
донел во други случаи.
За измамнички пропуст се смета и кога, имајќи ги
предвид случаите од ставот 1 на овој член трговецот
значајните информации ги крие или дава нејасни, делумни, двосмислени или ненавремени информации или
пропушти да ја идентификува трговската намера за даденото пазарно однесување, доколку тоа не е очигледно од случајот, како и кога во кој било случај, ова наведува или е веројатно дека ќе го наведе просечниот потрошувач да донесе одлука за правење промет што не
би ја донел во други случаи.
Кога се користи некое средство за комуникација
при реализирање на пазарно однесување која наметнува ограничувања во просторот и времето, тие ограничувања и сите мерки преземени од трговецот за да ги
направи информациите достапни за потрошувачите
преку кои било други средства, ќе се земаат предвид
кога се одлучува дали има испуштена информација.
Во случај на упатување на понуда за купување, под
услов тоа од околностите на случајот да не е очигледно, информациите кои се сметаат од суштествено значење се:
а) главните карактеристики на производот и услугата, во обем соодветен на средството за комуникација и
производот и услугата;
б) полна адреса и идентитетот на трговецот, како
што е неговото трговско име и таму каде што постои
полна адреса и идентитет на трговецот во чие име постапува;
в) цената со вклучен данок или кога природата на
производот и услугата е таква што цената не може да
се пресмета однапред, начинот на кој се пресметува цената, како и, кога тоа е неопходно, сите дополнителни
трошоци за превоз, испорака или поштенски трошоци
или, кога овие трошоци не можат да бидат пресметани
однапред, таквите дополнителни трошоци мора да се
платат.
г) договорите за плаќање, испорака, изведба и начинот на решавање на жалбите, доколку отстапуваат од
барањата за професионално однесување и
д) за производите и услугите и прометот кои подразбираат право на повлекување или откажување и
постоење на тоа право.

Измамнички активности
Член 31-б
Пазарно однесување се смета за измамничко доколку содржи лажни информации и поради тоа е невистинито или на каков било начин, вклучувајќи го општиот
впечаток кој го остава, го измамува или пак е веројатно
дека ќе го измами потрошувачот, дури и кога информацијата фактички е точна, во врска со еден или повеќе
од случаите наведени во точките а), б), в), г), д) и ѓ) од
овој став, а во секој случај предизвикува или е веројатно дека ќе предизвика просечниот потрошувачот да донесе одлука за правење промет што не би ја донел во
друг случај.
а) постоењето или природата на производот и услугата;
б) главните карактеристики на производот и услугата, како што се достапноста, корисноста, ризиците, извршувањето, составот, дополнителната опрема, услуга
по продажбата и постапување по жалбите, методот и
датумот на производство или обезбедување, испорачување, соодветност на намената, користење, количина,
спецификација, географско или стопанско потекло или
очекуваните резултати од неговата употреба, или пак
резултатите од спроведените тестови или проверки;
в) обемот на обврските на трговецот, мотивите за
пазарното однесување и природата на продажниот процес, сите изјави или симболи во врска со директното
или индиректното спонзорство или одобрување на трговецот или на производот и услугата;
г) цената или начинот на кој се пресметува цената
или постоење на одредени погодности во поглед на цената;
д) потребата за сервис, делови, замена или поправка;
ѓ) положбата, особините или правата на трговецот
или неговиот застапник, како што се нивниот идентитет или имот, квалификации, статусот, одобрувањата
кои им се дадени, сопственоста на права за индустриска, стопанска или интелектуална сопственост, награди
или пофалници кои им се доделени и
е) правата на потрошувачите, вклучувајќи го правото за замена или враќање на парите и за одредени аспекти на продажбата на потрошувачки стоки и гаранции, или ризиците е уредено со овој закон.
Пазарно однесување се смета дека е измамничко и
доколку, во својата фактичка состојба, имајќи ги предвид сите околности и специфичност на случајот, го наведува или веројатно може да го наведе просечниот потрошувач да донесе одлука за правење промет што не
би ја донел во друг случај, а се однесува на:
а) каков било маркетинг на производ и услуга,
вклучувајќи споредбено рекламирање, што доведува до
забуна со други производи и услуги, трговски марки,
трговски називи или други својства по кои се разликуваат конкурентите и
б) неисполнување на обврските од кодексот на однесување од страна на трговецот, што тој ги прифатил
да ги почитува, кога:
- обврската не е факултативна, туку е цврста и може
да се провери и
- трговецот во своето пазарно однесување покаже
дека е обврзан со кодексот на однесување.

Глава III
Агресивно пазарно однесување
Член 31-г
Пазарно однесување се смета за агресивно доколку,
во својата фактичка состојба, имајќи ги предвид сите
околности и специфични случаи, со вознемирување,
притисок, вклучувајќи и физичка сила, или прекумерно
влијание, значително ја намалува или е веројатно дека
значително ќе ја намали слободата на избор или одне-
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сувањето на потрошувачите во врска со производот и
услугата и на тој начин го наведува или е веројатно дека ќе го наведе да направи промет, што во други околности не би го направил.
Употреба на вознемирување, притисок и прекумерно влијание
Член 31-д
При одредување дали некое пазарно однесување
употребува вознемирување, притисок, вклучувајќи физичка сила, или прекумерно влијание, се зема предвид
следново:
а) време на одвивање, локацијата, природата или
траењето;
б) употребата на заканување, навредливи изрази
или однесување;
в) користење на ситуација од страна на трговецот во
смисла на несреќен случај или околности со таква тежина кога е намалена моќта на расудување на потрошувачот, а трговецот е свесен за тоа, а заради влијание на неговата одлуката во врска со производот и услугата;
г) сите сериозни или несразмерни пречки надвор од
договорот наложени од страна на трговецот кога потрошувачот сака да ги спроведе правата од договорот,
вклучувајќи право да го раскине договорот, замена на
производот и услугата или барање на друг трговец и
д) какви било закани за преземање на правни работи кои по закон не можат да бидат преземени.
Нечесно однесување
Член 31-ѓ
Пазарно однесување е нечесно во сите околности,
доколку истото е измамничко или агресивно:
Измамничко пазарно однесување е доколку:
- трговецот тврди дека е потписник на кодекс на однесување кога тоа не е точно,
- се прикаже ознака за доверба, ознака за квалитет
или еквивалентно на тоа без да го добие неопходното
овластување,
- се тврди дека кодексот на однесување има препорака од јавноста или од друг орган кога тоа не е точно,
- се тврди дека трговец (вклучувајќи го неговото
пазарно однесување) или производ и услуга биле одобрени, препорачани или овластени од јавноста или
приватен орган кога тој/тоа не е точно или да го тврди
тоа без да биде во согласност со условите за одобрување, поддржување или овластување,
- се прави покана за купување на производи и услуги со утврдена цена без да се открие постоењето на каква било разумна основа што трговецот може да ја има,
дека нема да биде во можност да ги обезбедува или да
договори друг трговец да ги обезбедува, тие производи
и услуги или еквивалентни производи и услуги по таа
цена за временски период и количини што се разумни,
имајќи го предвид производот и услугата обемот на
рекламирањето на производот и услугата и понудената
цена (рекламирање со мамка),
- се прави покана за купување на производи и услуги со утврдена цена и тогаш:
а) да се одбие да им се покаже рекламираниот производ или услуга на потрошувачите или
б) да се одбие примање на нарачки или испорака во
разумен временски период или
в) да се покаже дефектна мостра од трговецот со
намера да се промовира друг производ или услуга
(мамка и замена),
- лажно да се тврди дека производ и услуга ќе бидат
достапни само во мошне ограничен временски период
или дека ќе биде достапен под одредени услови во
мошне ограничен временски период, со цел да се изну-
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ди брза одлука и да се оневозможат потрошувачите да
добијат можност или време да направат избор како што
претходно биле информирани,
- се преземе обезбедување на постпродажни услуги
за потрошувачи со кои трговецот комуницирал пред да
се направи прометот на јазик што не е службен јазик на
земја каде што трговецот е лоциран и потоа да ја обезбедува таа услуга достапна само на друг јазик без јасно
да му се открие ова на потрошувачот пред потрошувачот да се обврзе на правењето промет,
- се тврди или на друг начин се создава впечаток
дека производот и услугата може законски да се продаде, а тоа не е точно,
- се презентира дека на потрошувачите им се дадени правата согласно со закон како истакната карактеристика на понудата на трговецот,
- се употребува уредничка содржина во медиумите
за да се промовира производ и услуга кога трговецот
платил за промоција без тоа да го наведе јасно во содржината или со слики или звук што јасно можат да бидат идентификувани од потрошувачот (уредничка реклама),
- неточно се тврди за природата и обемот на ризикот за личната безбедност на потрошувачот или неговото семејство, доколку потрошувачот не го купи производот и услугата;
- се промовира производ и услуга сличен на производ и услуга направени од конкретен производител на
таков начин што намерно се измамува потрошувачот
да верува дека производот и услугата е направен од
истиот производител, кога тоа не е точно;
- се основа, или промовира пирамидална промотивна шема кога потрошувач ја разгледува можноста да
добие надоместок што примарно потекнува од воведување на други потрошувачи во шемата наместо од продажба или користење на производите и услугите,
- се тврди дека трговецот планира да престане со
работа или да се пресели, кога тоа не е точно,
- се тврди дека одделни производи и услуги се во
состојба да го олеснат добивањето во игри на среќа,
- лажно се тврди дека производ и услуга може да
излечи болести, нарушени функции или деформации,
- проследување на неточни информации за пазарните услови од материјално значење или за можноста да
се најде производ и услуга со намера да се наведе потрошувачот да го набави производот и услуга во услови што се помалку поволни од вообичаените пазарни
услови,
- се тврди во пазарното однесување дека се нуди наградна игра или промотивна награда без да се доделат
опишаните награди или разумен еквивалент,
- се опише производ и услуга како „гратис“, „бесплатен“, „без надоместок“ или слично кога потрошувачот треба да плати каков било надоместок, освен трошокот што не може да се избегне за да одговори на пазарното однесување и да се подигне или плати испораката на производот и услугата,
- се вклучи во маркетиншкиот материјал фактура
или сличен документ со којшто се бара плаќање, што
му дава впечаток на потрошувачот дека тој веќе го нарачал пласираниот производ и услуга, кога тоа не е
точно,
- лажно се тврди или создаде впечаток дека трговецот не дејствува заради цели поврзани со неговото занимање, дејност, занает или професија, или лажно се
претставува себеси како потрошувач и
- се создаде лажен впечаток дека постпродажната
услуга во врска со производ е достапна во земјата, различна од таа каде што се продава производот.
Агресивно пазарно однесување е, доколку:
- се создаде впечаток дека потрошувачот не може
да ги напушти просториите додека не се направи договор,
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- се прават лични посети во домот на потрошувачот
игнорирајќи го барањето на потрошувачот да го напушти или да не се враќа, освен во околности и во мера
оправдана, според националното право, за да се изврши договорна обврска,
- се прават постојани и несакани понуди по телефон, факс, електронска пошта или преку далечински
медиуми освен во околности и во мера оправдана согласно со закон, за да се изврши договорна обврска,
- се бара од потрошувач кој сака да поднесе жалба
по осигурителна полиса да обезбеди документи што не
може да се сметаат за релевантни во разумна мера за
тоа дали жалбата е валидна, или пак систематски да не
одговора на постојана кореспонденција, со цел да го
разубеди потрошувачот од спроведување на неговите
договорни права,
- се вклучи во реклама за директно принудување на
деца да купат рекламирани производи и услуги или да
ги убедат нивните родители или други возрасни лица
да ги купат рекламираните производи и услуги за нив,
- се бара итно или одложено плаќање за или враќање или безбедно чување на производи и услуги обезбедени од страна на трговецот, но не на барање на потрошувачот,
- се информира експлицитно потрошувачот дека
доколку не го купи производот и или услугата, работата или живеачката на трговецот ќе бидат загрозени и
- се создаде лажен впечаток дека потрошувачот веќе освоил, ќе освои или со одредена постапка ќе освои,
награда или друга еквивалентна корист, кога:
- не постои награда или друга еквивалентна корист,
или е предмет на плаќање или задолжување од страна
на потрошувачот, преземајќи каква било активност во
врска со барањето да се добие награда или друга еквивалентна корист.
Глава IV
Кодекс на однесување
Член 31-е
Министерството за економија е должно да ги поттикне трговците иматели на кодекс на однесување да
го контролираат нечесното работење на оние трговци
кои пристапиле кон кодексот, со тоа што контролата на
применување на кодексот на однесување може да биде
само доуредување, а не заменување на постапката за
забраната на нечесно работење утврдено со овој закон.
Министерство за економија е должно да ги поттикне
трговците иматели на кодекс на однесување да ги информираат потрошувачите за неговото постоење и неговата содржина.
ДЕЛ III-б
Колективна заштита на потрошувачите
Член 31- ж
Секое овластено тело може да му предложи на надлежниот инспекторат да покрене постапка пред надлежен суд за престанување на постапување спротивно со
одредбите од членовите од 53 до 117 на овој закон.
Постапката од ставот 1 на овој член може да се покрене против трговец поединец или група на трговци
од иста стопанска дејност кои постапуваат спротивно
на одредбите од овој закон и Законот за облигациони
односи, коморските и другите здруженија на трговци
кои постапиле спротивно, или против оние кои ги пропишале правилата за постапување на трговците кои се
однесуваат на нечесно пазарно однесување согласно со
одредбите на ДЕЛ III-а членови 31-а, 31-б, 31-в, 31-г,
31-д, 31-ѓ и 31-е од овој закон.
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Против операторите на средствата за далечинска
комуникација кои не постапуваат во согласност со овој
и друг закон, овластено тело може да му предложи на
надлежниот инспекторат да ја покрене постапката од
ставот 1 на овој член.
Одредбите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член не ја
ограничуваат можноста надлежниот инспекторат самоиницијативно да покрене постапки против субјектите
од ставовите 2 и 3 на овој член кои постапуваат спротивно на овој закон.
Тела овластени за покренување на постапки
Член 31-з
Владата на Република Македонија, на предлог на
министерот за економија, со акт ги определува овластените тела кои имаат заеднички интерес за заштита
на потрошувачите.
Актот од ставот 1 на овој член ќе се достави за внесување во листата на овластените тела на Европската
комисија.
Доколку постапувањето на одредени трговци или
група на трговци со седиште во Република Македонија,
е во спротивност со одредбите на овој закон и други
прописи кои се наведни во членот 31-ж на овој закон и
влијае или може да влијае врз положбата на потрошувачите во некоја држава членка на Европската унија,
покренување на постапката од членот 31-ж на овој закон може да предложи здружение за заштита на потрошувачите од таа држава или некое друго независно тело кое според прописите на таа држава е основано заради заштита на заедничките интереси на потрошувачите.
Во случаите од ставот 3 на овој член своето овластување да предложи покренување на постапка од членот 31-ж на овој закон, овластените тела за покренување на постапки ќе докажат со листа на овластени тела
кои имаат заеднички интерес за заштита на потрошувачите составена од Комисијата на Европската унија, а
во која е наведен и тој субјект.
Листата од ставот 4 на овој член овластеното тело
ќе ја достави истовремено со предлогот за покренување на постапката од членот 31-ж до надлежниот инспекторат во форма на копија од службениот лист на
Европската заедница во кој е објавен, со оверен превод
на македонски јазик.
Докажување
Член 31-s
Доколку постапката од членот 31-ж на овој закон е
покрената поради повредата на одредбите од членовите 53 до 117 на овој закон, трговецот, односно операторот на средства за далечинска комуникација е должен
да докаже дека на потрошувачот му доставил претходно известување, односно потврда во писмена форма за
претходно известување, односно дека се придржувал
на роковите за исполнување на договорот, или договорот склучен по пат на средствата за далечинска комуникација.
Доколку постапката од членот 31-ж на овој закон е
покрената поради повредата на одредбите од членовите 53 до 117 на овој закон, трговецот односно давателот на услуги е должен да докаже дека ги исполнил
своите обврски од претходно известување кон потрошувачот и дека потрошувачот се согласил да склучи
договор, односно се согласил давателот на услуги да ги
даде договорените услуги пред истекот на рокот за еднострано раскинување на договорот.
Во постапката покрената согласно со ставовите 1 и
2 на овој член, докажувањето на доказите е обврска на
трговецот, односно операторот на средства за далечинска комуникација.
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Докази кои не се земаат предвид

Жалба

Член 31-и
Доколку постапката од членот 31-ж на овој закон е
покрената поради повредата на одредбите од членовите 53 до 117 на овој закон, при одлучувањето дали пазарното однесување е нечесно, нема да се зема предвид дали со таа пракса некому му е причинета штета,
односно дали е веројатно дека на некого ќе му биде
причинета штета, како и дали субјектот против кого се
води постапката е виновен за нечесно пазарно однесување.

Член 31-љ
Против решението од членот 31-к на овој закон трговецот, односно давателот на услуги против кој се води постапката може во рок од осум дена од денот на
доставувањето на решението да поднесе жалба до надлежниот инспекторат.
Жалбата против решението од членот 31-к на овој
закон не го одлага неговото извршување.
По жалбата изјавена против решението на инспекторот одлучува посебна комисија формирана согласно
со Законот за Државниот пазарен инспекторат.

Докази на потврдување на фактите
Член 31-ј
Доколку постапката од членот 31-ж на овој закон е
покрената поради повредата на одредбите од членовите 53 до 117 на овој закон, надлежниот инспекторат,
доколку е тоа можно, поради околностите на случајот,
земајќи ги предвид оправданите интереси на трговецот односно давателот на услуги, може да побара од
трговецот, односно давателот на услуги против кого се
води постапката, во рок од седум дена да ги достави
доказите со кои се потврдува вистинитоста на фактите
наведени во рамките на пазарното однесување.
Доколку доказите од ставот 1 на овој член не бидат
доставени до надлежниот инспекторат, се смета дека
доставените докази се непотполни или недоволни, односно невистинити.
Решение
Член 31-к
Доколку надлежниот инспекторат, во спроведувањето на инспекцискиот надзор утврди дека трговецот
односно давателот на услуги против кого се води постапката постапил спротивно на одредбите од членовите 53 до 117 на овој закон и одредбите наведени во членот 31-ж од овој закон, со решение ќе нареди трговецот
односно давателот на услуги да престане со такво постапување, односно да ги отстрани утврдените неправилности во утврдениот рок во кој неправилностите
мора да бидат отстранети.
Доколку постапката од членот 31-ж на овој закон се
води поради повредата на одредбите од членовите 53
до 117 на овој закон, трговецот, односно давателот на
услуги против кој се води постапката сé уште не започнал со одредено пазарно однесување, а започнувањето
на тоа пазарно однесување е извесно, доколку надлежниот инспекторат утврди дека тоа пазарно однесување
е нечесно во смисла на одредбите од членовите 31-ж,
31-з, 31-s, 31-и и 31-ј на овој закон, со решение ќе му
забрани на трговецот, односно на давателот на услуги
против кого се води постапката да го користи тоа
пазарно однесување.
Објавување на решение
Член 31-л
Доколку надлежниот инспекторат со решение нареди престанување на постапките кои се спротивни на
одредбите на овој закон или други прописи наведени
во членот 31-ж од овој закон или доколку забрани такво постапување, ќе му нареди на трговецот односно
давателот на услуги против кого се води постапката, на
свој трошок јавно да го објави тоа решение во најмалку
два дневни весници, односно исправката на неточните
известувања.

Привремени мерки
Член 31-м
Надлежниот инспекторат е овластен со решение
привремено, до донесувањето на конечна одлука да нареди прекинување на одредени постапки за кои постои
оправдано сомнение дека се спротивни на одредбите на
овој закон и други прописи наведени во членот 31-ж
на овој закон.
Жалбата против решението од ставот 1 на овој член
не го одлага неговото извршување.
Против решението од членот 31-к на овој закон трговецот, односно давателот на услуги против кој се води постапка може да изјави жалба во рок од осум дена
од денот на приемот на решението.
Жалбата против решението од членот 31-к на овој
закон не го одлага неговото извршување.
По жалбата изјавена против решението на инспекторот одлучува посебна комисија формирана согласно
со Законот за Државниот пазарен инспекторат.
Постапка пред суд
Член 31-н
Покренување или водење на постапки покренати
врз основа на членот 31-ж од овој закон не го спречува
лицето на кое, постапувањето на трговците кое е спротивно на овој закон и другите прописи кои се наведени во членот 31-ж од овој закон, му предизвикало штета, да покрене постапка пред надлежниот суд за надомест на штета против трговецот, односно давателот на
услуги кој со недозволени постапки ја причинил штетата, пред надлежниот суд да ја покрене постапката за
поништување или утврдување ништовност на договорот кој е склучен под влијание на недозволено постапување, односно пред надлежниот суд да покрене која
било друга постапка со која ќе се бара остварување на
правата кои му припаѓаат врз основа на правилата содржани во овој или друг закон.
Контрола на нечесно пазарно однесување
Член 31-њ
Доколку постапката од членот 31-ж на овој закон
се покренува поради повреда на одредбите од членовите од 53 до 117 на овој закон, покренување на тие постапки не ја исклучува можноста за контрола на нечесно пазарно однесување од страна на имателите на кодексот на однесување, ниту ја исклучува можноста телата
овластени за покренување постапки наведени во членот 31-з на овој закон, да покренат пред имателот на
кодексот на однесување соодветна постапка против
оние трговци кои постапиле спротивно на правилата за
пазарно однесување.”
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Член 4
Во ДЕЛ IV Главата 2 се брише.
Член 5
Членот 131 се менува и гласи:
„Државните инспектори или овластени лица за вршење на непосреден надзор се должни да му укажат на
трговецот да ги отстрани утврдените недостатоци во
рок од пет работни дена ако утврдат дека:
1) не му ја даде наградата на потрошувачот веднаш
или најдоцна во рок од осум дена од купувањето на
производот и давањето на услугата, доколку истата ја
ветил дека ќе ја добие со купувањето на производот
или со давањето на услугата (член 7 став 1);
2) организира наградна игра и не му ја даде ветената награда на потрошувачот во рок од осум дена од завршувањето на наградната игра (член 7 став 2);
3) на потрошувачот не му издаде фискална сметка,
односно јасно видлива и читливо напишано сметкопотврда или фактура (член 20 став 1);
4) не издаде гаранција за квалитетот, односно за исправното функционирање на производот, документ за
начинот на употреба на производот не обезбеди сервис
за одржување и поправка и снабдување со резервни делови во гарантниот рок и најмалку за пет години од денот на производството на производот, но не помалку
од две години од денот на истекот на гаранцијата на
производот и рок во кој давателот на гаранцијата е должен да постапи по барањето на корисникот на гаранцијата и да ги отстрани дефектите и недостатоците на
производот кои не ги исполнуваат спецификациите наведени во гаранцијата или неисправниот производ, по
три извршени сервисирања да го замени со ист таков
нов и исправен производ или да му го врати на потрошувачот платениот износ на купениот производ (член
22 ставови 1 и 3 алинеја 5);
5) пушти во продажба производи кои немаат декларации или ако декларацијата не ги содржи сите податоци пропишани во членот 23 ставови 1, 2, 3, 4 и 5 на
овој закон;
6) не го удоволи барањето на потрошувачот поднесено во смисла на членот 43 на овој закон и
7) не постапи по барањето на потрошувачот во случаите од членовите 45 став 2, 46 став 2, 48 ставови 1 и
2 и 50 на овој закон.
Доколку трговецот не постапи по укажувањето од
ставот 1 на овој член државните инспектори или овластените лица за вршење на непосреден надзор ќе донесат решение за привремена забрана на вршење на дејност во траење од седум работни дена за трговец - физичко лице, или во траење од 15 работни дена за трговец - правно лице.
Против решението од ставот 2 на овој член може
да се изјави жалба во рок од осум дена до Комисијата
формирана согласно со Законот за Државниот пазарен
инспекторат.
Жалбата изјавена против решението од ставот 2 на
овој член не го одлага неговото извршување.”
Член 6
Членот 133 се брише.
Член 7
Членот 134 се менува и гласи:
„Државните инспектори или овластени лица за вршење на непосреден надзор се должни да му укажат на
трговецот да ги отстрани утврдените недостатоци во
рок од пет работни дена, ако утврдат дека:
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1) потрошувачот не биде известен за влијанието на
одредени производи врз животната средина и здравјето
на луѓето согласно со прописите и стандардите, како и
за мерките за заштита преку упатство дадено со производот истакнато на амбалажата на производот или на
друг соодветен начин (член 5 став 1 алинеја 2);
2) нуди бесплатно вештачки млека и друга храна
наменета за доенчиња до шест месечна возраст, шишиња и цуцли и цуцли лажалки (член 17 став 2);
3) пушти во промет производи, односно дава услуги што не ги исполнуваат условите од членовите 32 и
33 на овој закон и
4) во рамките на своето редовно работење не дава
информации за ризиците на производот во текот на
нормален и разумно предвидлив период на употреба
каде што таквите ризици не се очигледни и не преземе
мерки на претпазливост од тие ризици и не соработува
при спроведувањето на дејствијата преземени за избегнување на таквите ризици (член 35 став 1).
Доколку трговецот не постапи по укажувањето од
ставот 1 на овој член државните инспектори или овластените лица за вршење на непосреден надзор ќе донесат решение за привремена забрана за вршење на дејност во траење од седум работни дена за трговец - физичко лице, или во траење од 15 работни дена за трговец - правно лице.
Во случаите од ставот 1 на овој член инспекторот
привремено ќе ги одземе производите.
За одземените производи од ставот 1 на овој член
инспекторот ќе издаде потврда за привремено одземените производи.
Против решението од ставот 2 на овој член може
да се изјави жалба во рок од осум дена до Комисијата
формирана согласно со Законот за Државниот пазарен
инспекторат.
Жалбата изјавена против решението од ставот 2 на
овој член не го одлага неговото извршување.”
Член 8
Членот 135 се менува и гласи:
„Прекршочни органи за водење на прекршочна постапка согласно со овој закон се Државниот пазарен
инспекторат, Државниот инспекторат за земјоделство,
Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина и Агенција за
храна и ветеринарство кои одлучуваат за прекршоците
од овој закон во рамките на своите овластувања предвидени со закон.
За прекршоците утврдени во членот 137 став 1 точки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и
21 и членот 138 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Државниот пазарен
инспекторат.
За прекршоците утврдени во членот 137 став 1 точки 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15 и 16 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува
Државниот инспекторат за земјоделство.
За прекршоците утврдени во членот 137 став 1 точки 2, 10, 13, 14 и 15 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Државниот санитарен и здравствен инспекторат.
За прекршоците утврдени во членот 137 став 1 точки 2, 14 и 15 од овој закон прекршочна постапка води и
прекршочни санкции изрекува Државниот инспекторат
за животна средина.
За прекршоците утврдени во членот 137 став 1 точки 2, 10, 13, 14 и 16 од овој закон прекршочна постапка
води и прекршочни санкции изрекува Агенцијата за
храна и ветеринарство.”
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Член 9
Членот 135-а се менува и гласи:
„Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор
државниот инспектор или овластеното лице за вршење
на непосреден надзор утврди дека е сторена неправилност од членот 138 на овој закон државниот инспектор
или овластеното лице за вршење на непосреден надзор
е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на
утврдената неправилност 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 вршењето на инспекцискиот надзор.
Формата и содржината на поканата за едукација,
како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува министерот кој раководи со органот на управата надлежен за вршење на работите од соодветната област.
Едукацијата ја организира и спроведува надлежниот инспекторат, кој го извршил инспекцискиот надзор
во рок не подолг од 15 дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.
Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или повеќе субјекти.
Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата ќе се смета дека едукацијата не е спроведена.
Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукацијата се јави на закажаната едукација и истата
ја заврши ќе се смета дека е едуциран по однос на
утврдената неправилност.
Доколку надлежниот инспекторат или овластеното
лице за вршење на непосреден надзор при спроведувањето на контролниот надзор утврди дека се отстранети
утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекцискиот надзор.
Доколку надлежниот инспекторат или овластеното
лице за вршење на непосреден надзор при спроведувањето на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој
член,поднесува барање за поведување на прекршочна
постапка пред прекршочна комисија формирана согласно со Законот за Државниот пазарен инспекторат.
Надлежниот инспекторат, кој го извршил инспекцискиот надзор и кој ја организирал и спровел едукацијата, води евиденција за спроведената едукација на
начин пропишан од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од соодветната област.”
Член 10
Надлежниот инспекторат, подготвува квартален извештај за својата работа и истиот го објавува на веб
страницата на инспекторатот.
Член 11
Членoвите 135-б, 135-в и 135-г се бришат.
Член 12
Во членот 136 износите “од 3.500 до 5.000 евра“ се
заменуваат со износите “од “2.000 до 4.000 евра”.
Во членот 136 став 1 по точката 39 се додава нова
точка 40, која гласи:
“40) преземе активности на нечесно, измамничко и
агресивно пазарно однесување (членови 31-а, 31-б, 31в, 31-г и 31-д).”
По ставот 4 се додаваaт два нови става 5 и 6, кои
гласат:
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„Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за
прекршоците од ставот 1 на овој член.
За прекршоците утврдени во овој член државниот
инспектор или овластеното лица за вршење на непосреден надзор е должен да му предложи на сторителот на
прекршокот постапка за порамнување пред да поднесе
барање за прекршочна постапка пред надлежниот суд.”
Член 13
Членот 137 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 1.200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:
1) пред склучувањето на договорот за продажба не
постапи во смисла на одредбите од членот 5 став 1 алинеја 1 на овој закон;
2) потрошувачот не биде известен за влијанието на
одредени производи врз животната средина и здравјето
на луѓето согласно со прописите и стандардите, како и
за мерките за заштита преку упатство дадено со производот истакнато на амбалажата на производот или на
друг соодветен начин (член 5 став 1 алинеја 2);
3) посебните продажни услови за одделни производи и услуги не ги истакне јасно и на видно место на
продажните места (член 6 став 2);
4) на одделни групи на потрошувачи им одобрува
посебни продажни услови (младенци, инвалиди, пензионери, студенти и слично) и тие услови не бидат јасно
и на видно место истакнати во продажниот простор
(член 6 став 4);
5) за извршените услуги за поправка и одржување на
производите чијашто вредност е поголема од 5.000 денари, не му достави на потрошувачот пресметка и работен
налог со опис на работите, употребениот материјал или
делови за поправка и одржување (член 6 став 7);
6) без претходно добиена писмена согласност од
потрошувачот го прошири работниот налог со зголемување на цената за повеќе од 5% (член 6 став 8);
7) продажната цена не е крајна цена на единица на
некој производ или услуга или пак на дадената количина
на производот, во која не е вклучен данокот на додадена
вредност и сите други јавни давачки (член 8 став 2);
8) постапи спротивно на одредбата од членот 8 став
8 на овој закон;
9) не се придржува на истакнатите продажни цени
и условите за продажба (член 8 став 9);
10) производот го продава во амбалажа што е штетна за здравјето на луѓето, не е приспособена на формата и количината на производот и го доведува во заблуда потрошувачот по однос на количината и големината
на производот (член 10 став 2);
11) за производите во рефусна состојба не се истакне декларација јасно видливо и читливо на амбалажата
во која производот се става за продажба или на продажното место (член 11 став 3);
12) нуди бесплатно или заедно со некој друг производ вештачки млека и друга храна наменета за доенчиња до шест месечна возраст, шишиња и цуцли и цуцли
лажалки (член 17 став 2);
13) пушти во продажба производи кои немаат декларации или ако декларацијата не ги содржи сите податоци пропишани во членот 23 ставови 1, 2, 3, 4 и 5 на
овој закон;
14) пушти во промет производи, односно дава услуги што не ги исполнуваат условите од членовите 32 и
33 на овој закон;
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15) не го замени купениот прехранбен производ со
недостаток со производ со соодветен квалитет или на
потрошувачот не му го врати платениот износ доколку
недостатоците се утврдени во рокот до кога производот може да се употребува (член 44);
16) не го извести писмено потрошувачот за неговото право еднострано да го раскине договорот со изјава
во моментот на склучување на договорот (член 107
став 1) и
17) не се произнесе во рок од 30 дена од денот на
поднесениот приговор (член 118 став 4).
Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од 400 евра ќе му се изрече на физичкото лице за прекршоците од ставот 1 на овој член.
За прекршоците утврдени во овој член државниот
инспектор или овластеното лица за вршење на непосреден надзор е должен да му предложи на сторителот на
прекршокот постапка за порамнување пред да поднесе
барање за прекршочна постапка пред Прекршочната
комисија формирана согласно со законот за Државниот
пазарен инспекторат.”
Член 14
Членот 138 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на самото место
на правното лице, ако:
1) јасно и на видно место во продажниот простор не
ги истакне своите продажни услови (член 6 став 1);
2) на јасен, видлив, читлив и недвосмислен начин
не ја истакне продажната цена на производите или услугите, односно на продажното место на кое се изложени производите, на производите во рефусна состојба, на услугите кои ги дава и на резервните делови кои
ги продава (член 8 став 1);
3) цената на производот, односно услугата не е означена во денари, освен ако со друг закон поинаку не е
уредено (член 8 став 1 точка 3);
4) при продажбата на производите во рефусна состојба не ја истакне само цената за единица мерка на
продажното место на производот (член 8 став 5);
5) при истакнување на податоци за нето тежина за
претходно спакувани производи не истакне цена за нето единица мерка (член 8 став 7);
6) продава производи кои имаат недостаток или
грешка, а физички не ги одвоил од другите производи
и јасно, видливо и читливо не обележал на производот
и на продажното место не истакнал натпис дека се работи за продажба на производи со недостаток или грешка (член 9);
7) производот го продава во несоодветна амбалажа
(член 10 став 1);
8) јасно и на видно место не ја истакне цената на
посебната хартија за завиткување и дополнителните
украси, како и цената на тие производи и услугата за
завиткување (член 10 став 3);
9) врши продажба на производите во рефусна состојба кои не се претходно спакувани, не ги мери во
присуство на потрошувачот (член 11 став 1);
10) продажбата на производите во рефусна состојба
не ги спакува во соодветна амбалажа (член 11 став 2);
11) означувањата што упатуваат на распродажба,
односно намалување на цените не се вршат во смисла
на одредбите од членот 12 ставови 1 и 2 на овој закон;
12) физички не ги одвои производите за распродажба од производите кои не се на распродажба и јасно и
на видно место не истакне натпис дека се работи за
распродажба (член 13 став 1);
13) при распродажба на производите со грешка не
истакне натпис со кој ќе се запознае потрошувачот во
што се состои грешката на производот (член 12 став 2) и
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14) производите кои не се на распродажба поради
изменување на рокот на употреба не ги одвои на посебен со јасно и на видно место истакнато известување за
причината за намалување на цените и крајниот рок на
употреба на производот (член 14).
Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото место и на одговорното
лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на
овој член.
Глоба во износ од 400 евра во денарска противредност ќе му се изрече на физичкото лице за прекршоците од ставот 1 на овој член.”
Член 15
Членовите 139, 140 и 141 се бришат.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 16
Членовите од 31-ж, 31-з, 31-ѕ, 31-и, 31-ј, 31-к, 31л, 31-љ, 31-м, 31-н, 31-њ и 31-е на овој закон влегуваат
во сила во рок од една година од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 17
Актот од членот 31-з на овој закон ќе се донесе во
рок од една година од денот на влегувањето во сила на
овој закон.
Актите од членот 9 на овој закон ќе се донесат во
рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
Член 18
Одредбите од членовите 31-м и 31-н на овој закон
ќе се применуваат со започнување на примената на Законот за инспекциски надзор.
Член 19
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJEN E KONSUMATOREVE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtjen e konsumatoreve ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 38/2004, 77/2007
dhe 103/2008), në nenin 2 pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:
"Në proceduren e mbikeqyrjes inspektuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikeqyrje inspektuese, nese me
kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe."
Neni 2
Neni 4 paragafi 1 alineja 1 ndryshohet si vijon:
-"tregtar" eshte çdo person fizik ose juridik i cili në
sjelljen në treg në pajtim me kete ligj vepron për qellime
lidhur me profesionin e tij, veprimtarine, zejen dhe çdo
person i cili vepron në emer ose në llogari të tregtarit,".
Pas alinese 7 shtohen nente aline të reja 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 dhe 18, si vijojne:
-"sjellje sipas tregut ndaj konsumatoreve nga ana e subjekteve afariste" (në tekstin e metejme: sjellja sipas tregut)
eshte çdo veprim, leshim, menyre e sjelljes ose perfaqesim,
komunikim në treg, duke perfshire reklamimin dhe marketingun, nga ana e tregtarit, lidhur drejperdrejt me promovimin, shitjen ose furnizimin me prodhime dhe sherbime për
konsumatoret,
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-"crregullim i konsiderueshem i sjelljes në treg të konsumatoreve" eshte shfrytezimi i sjelljes në treg me qellim
që të pamundesohet në menyre të konsiderueshme aftesia e
konsumatorit që të marre vendim, ashtu siç ka qene i informuar paraprakisht, duke shkaktuar në kete menyre që konsumatori të marre vendim për kryerje të qarkullimit, të cilin
nuk do ta merrte në rast tjeter,
-"kodeks i sjelljes" eshte marreveshje ose permbledhje
e rregullave të cilat nuk jane të urdheruara me ligj, rregullative ose dispozite administrative, e që e definojne sjelljen
e tregtareve të cilet pranojne që ta respektojne kodeksin
lidhur me një ose më shume sjellje konkrete në treg ose sektore afariste,
-"posedues i kodeksit të sjelljes" eshte çdo subjekt, duke i perfshire tregtaret ose grupin e tregtareve, kompetente
për formulimin dhe revidimin e kodeksit të sjelljes dhe/ose
ndjekjen e respektimit të kodeksit nga ana e atyre që kane
pranuar ta respektojne,
-"sjellje profesionale" eshte standard për shkathtesi dhe
kujdes special për të cilat eshte e arsyeshme që të priten
nga tregtari në sjelljen me konsumatoret, në perpjesetim
me sjelljen e ndershme në treg dhe/ose parimin e pergjithshem për vullnet të mire në veprimtarine e tregtarit,
-"ftese për blerje" eshte komunikim në treg i cili i thekson karakteristikat e prodhimit dhe të sherbimit dhe cmimin në menyre perkitazi me mjetin e perdorur për komunikim në treg dhe në atë menyre i mundeson konsumatorit që
ta kryeje blerjen,
-"ndikimi tejmase" eshte shfrytezimi i pozicionit të superioritetit lidhur me konsumatorin ashtu që aplikohet presion, madje edhe pa perdorimin e detryrimit fizik ose kercenimin për detyrim fizik, në menyre që në menyre të konsiderueshme e kufizon aftesine e konsumatorit që të marre
vendim, ka qene i informuar paraprakisht,
-"vendim për kryerje të qarkullimit" eshte çdo vendim i
miratuar nga ana e konsumatorit nese, si dhe në cfare kushtesh ta bleje prodhimin dhe sherbimin, t'i paguaje në teresi
ose pjeserisht, t'i mbaje ose të lirohet nga prodhimi dhe
sherbimi ose të realizoje obligim të kontraktuar lidhur me
prodhimin dhe sherbimin, pa marre parasysh nese konsumatori do të vendos që të veproje ose të permbahet nga veprimi,
-"profesion i percaktuar me ligj" eshte aktiviteti profesional ose grup i aktiviteteve profesionale, me ç'rast qasja
ose realizimi i tyre ose njera prej menyrave të realizimit të
tyre eshte e kushtezuar, drejtperdrejt a terthorazi, nga posedimi i kualifikimeve profesionale konkrete, në pajtim me
ligjet, rregullativat ose dispozitat administrative,
-"inspektorat kompetent eshte" Inspektorati Shteteror i
Tregut, Inspektorati Shteteror i Bujqesise, Inspektorati
Shteteror Sanitar dhe Shendetesor dhe Inspektorati Shteteror i Mjedisit Jetesor dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarise dhe
-"trupa të autorizuar për ngritjen e procedurave" jane
trupat dhe organizatat të cilat jane themeluar me rregullat
me të cilat rregullohet themelimi i veprimtarise së atyre
trupave e që kane interes të perbashket për mbrojtjen e
konsumatoreve siç jane: shoqatat për mbrojtjen e konsumatoreve, shoqatat e odave dhe trupat tjere specifike, që kane
interes të perbashket për mbrojtjen e konsumatoreve."
Neni 3
Pas nenit 31 shtohet "PJESE e re III - a dhe shtate nene
të reja 31-a, 31-b, 31-v, 31-g, 31-d, 31-gj dhe 31 -е dhe
"PJESE e re III-b dhe 11 nene të reja 31-zh, 31-z, 31-x, 31i, 31-ј, 31-k, 31-ll, 31-l, 31-m, 31-n dhe 31-nj, si vijojne:

Бр. 24 - Стр. 93

"PJESA III-a"
Kreu I
SJELLJA E PANDERSHME NË TREG
Ndalimi për sjellje të pandershme në treg
Neni 31-a
Ndalohet sjellja e pandershme në treg.
Sjellja në treg konsiderohet si e pandershme, nese:
a) eshte në kundershtim me kerkesat për sjellje profesionale dhe
b) në menyre të konsiderueshme e crregullon ose ekziston probabilitet se në menyre të konsiderueshme do ta crregulloje sjelljen ekonomike të konsumatorit mesatar në aspekt të prodhimit dhe sherbimit tek i cili arrin ose eshte i
dedikuar prodhimi dhe sherbimi, ose tek konsumatori mesatar i grupit kur sjellja në tregut eshte e orientuar drejt një
grupi konkret të konsumatoreve.
Sjellja në treg e cila me siguri do ta crregulloje sjelljen
ekonomike vetem të një grupi të definuar qarte të konsumatoreve, të cilet jane vecanerisht të cenueshem ndaj sjelljes ose ndaj prodhimit të perfshire dhe sherbimit për shkak
të pasigurise së tyre mentale ose fizike, moshes ose naivitetit në menyre të parapare nga tregtari vleresohet nga perspektiva e konsumatorit mesatar të atij grupi, që nuk eshte
në kundershtim me reklamimin e zakonshem dhe ligjor me
ç'rast jepen deklarata të tepruara ose deklarata të cilat nuk
duhet të interpretohen fjale për fjale.
Sjellja në treg konsiderohet si vecanerisht e pandershme, nese:
a) eshte e rrejshme në pajtim me percaktimin në nenet
31-b dhe 31-v të ketij ligji dhe/ose
b) eshte agresive në pajtim me percaktimin në nenet
31-g dhe 31-d të ketij ligji.
Kreu II
SJELLJA MASHTRUESE NË TREG
Aktivitetet mashtruese
Neni 31-b
Sjellja në treg konsiderohet si mashtruese, nese permban informata të rrejshme dhe për atë shkak eshte e pavertete ose në cfaredo menyre, duke perfshire edhe pershtypjen e pergjithshme që e le, e mashtron ose eshte e sigurt se
do ta mashtroje konsumatorin, madje edhe kur informata
eshte faktikisht e sakte, në lidhje me një ose më teper nga
rastet e theksuara në pikat a), b), v), g), d) dhe gj) të ketij
paragrafi, e në çdo rast shkakton ose ka gjasa të shkaktoje
që konsumatori mesatar të marre vendim për kryerje të qarkullimit që nuk do ta merrte në rast tjeter:
a) ekzistimi ose natyra e prodhimit dhe sherbimit;
b) karakteristikat kryesore të prodhimit dhe sherbimit,
siç jane kapshmeria, dobishmeria, rreziqet, kryerja, perberja, pajisja plotesuese, sherbimi pas shitjes dhe veprimi për
ankesa, metoda dhe data e prodhimit ose sigurimit, dergimi, perputhja e dedikimit, shfrytezimi, sasia, specifikimi,
prejardhja gjeografike ose afariste ose rezultatet e pritura
nga perdorimi i tij, ose rezultatet nga testet dhe kontrollet e
realizuara;
v) vellimi i obligimeve të tregtarit, motivet për sjelljen
në treg dhe natyra e procesit të shitjes, të gjitha deklaratat
ose simbolet në lidhje me sponzorimin e drejtperdrejte ose
të terthorte ose lejimi i tregtarit ose i prodhimit dhe sherbimit;
g) cmimi ose menyra në të cilen llogaritet cmimi ose
ekzistimi i volitshmerive të caktuara në aspekt të cmimit;
d) nevoja për servis, pjese, zevendesim ose ndreqje;
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gj) pozita, vecorite apo të drejtat e tregtarit ose perfaqesuesit të tij, siç jane identiteti i tyre ose prona, kualifikimet,
statusi, pelqimet që u jane dhene, pronesia mbi të drejtat
për pronesi industriale, afariste ose intelektuale, shperblimet ose fletelavderimet që u jane ndare dhe
e) të drejtat e konsumatoreve, duke perfshire edhe të
drejten për zevendesim ose kthim të parave dhe për aspekte
të caktuara të shitjes së mallrave të konsumatoreve dhe garancive, ose rreziqet, eshte e rregulluar me kete ligj;
Sjellja në treg konsiderohet se eshte mashtruese edhe
nese, në gjendjen e saj faktike, duke i marre parasysh të
gjitha rrethanat dhe specifiken e rastit, e nxite ose me siguri
mund ta nxite konsumatorin mesatar që të marre vendim
për kryerje të qarkullimit, që nuk do ta merrte në rast tjeter,
e që ka të beje me:
a) cfaredo qofte marketingu të prodhimit dhe sherbimit,
duke e perfshire edhe reklamimin krahasues, që sjell në huti me prodhime tjera dhe sherbime, marka tregtare, tituj tregtare ose cilesi tjera sipas të cilave dallohen konkurrentet
dhe
b) mospermbushja e obligimeve nga kodeksi i sjelljes
nga ana e tregtarit, që ai ka pranuar që t'i respektoje, kur:
- obligimi nuk eshte fakultativ, por eshte i qendrueshem
dhe mund të kontrollohet dhe
- tregtari në sjelljen e tij në treg tregon se detyrohet me
kodeksin e sjelljes.
Leshime mashtruese
Neni 31-v
Sjellja sipas tregut konsiderohet si mashtruese, nese në
gjendjen e saj faktike, duke i marre parasysh të gjitha rrethanat, specifikat dhe kufizimet e mjeteve për komunikim,
tregtari leshon që të jape informate të rendesishme që konsumatorit mesatar i eshte e domosdoshme në rastin e dhene, që të marre vendim perkates për kryerjen e qarkullimit,
e ajo e nxite ose me siguri mund ta nxite konsumatorin mesatar që të marre vendim për kryerje të qarkullimit, që nuk
do ta merrte në raste tjera.
Si leshim mashtrues konsiderohet edhe kur, duke i marre parasysh rastet nga paragrafi 1 i ketij neni, tregtari informatat e rendesishme i fsheh ose jep informata të paqarta, të
pjeserishme, të pasigurta ose jo në kohe ose leshon që ta
identifikoje qellimin tregtar për sjelljen e dhene në treg, nese ajo nuk eshte evidente nga rasti, si dhe kur në çdo rast,
kjo e nxite ose me siguri mund ta nxite konsumatorin mesatar që të marre vendim për kryerje të qarkullimit, që nuk
do ta merrte në raste tjera.
Kur shfrytezohet ndonje mjet për komunikim gjate realizimit të sjelljes në treg e cila imponon kufizime në hapesire dhe kohe, ato kufizime dhe të gjitha masat e ndermarra
nga tregtari që t'i beje informatat të kapshme për konsumatoret nepermjet cilavedo mjete tjera do të merren parasysh
kur do të vendoset se a ka informate të leshuar.
Në rast të dergimit të ofertes për blerje, me kusht që kjo
nga rrethanat e rastit të mos jene evidente, informatat që
konsiderohen me rendesi esenciale jane:
a) karakteristikat kryesore të prodhimit dhe sherbimit,
në vellim perkates të mjetit për komunikim dhe prodhimit
dhe sherbimit;
b) adresa e plote dhe identiteti i tregtarit, siç eshte emri
i tij i tregut dhe aty ku ekziston adresa e plote edhe identiteti i tregtarit në emer të të cilit vepron;
v) cmimi me tatim të perfshire ose kur natyra e prodhimit dhe sherbimit eshte e atille që cmimi të mos mund të
llogaritet prej perpara, menyra në të cilen llogaritet cmimi,
si dhe, kur kjo eshte e domosdoshme, të gjitha shpenzimet
plotesuese për transport, dergim ose shpenzime postare
ose, kur keto shpenzime nuk mund të llogariten prej perpara, shpenzimet e tilla plotesuese doemos duhet të paguhen.
g) marreveshjet për pagese, dergim, realizim dhe menyra e zgjidhjes së ankesave, nese nuk u permbahen kerkesave për sjellje profesionale dhe
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d) për prodhimet dhe sherbimet dhe qarkullimin që
nenkuptojne të drejten e terheqjes ose heqjes dore dhe ekzistimi i kesaj të drejte.
Kapitulli III
Sjellja agresive në treg
Neni 31-g
Sjellja në treg konsiderohet si agresive nese, në gjendjen e saj faktike, duke i marre parasysh të gjitha rrethanat
dhe rastet specifike, me shqetesim, presion, duke perfshire
edhe forcen fizike, ose ndikimin tejmase, në menyre të
konsiderueshme e zvogelon ose me siguri se në menyre të
konsiderueshme do ta zvogeloje lirine e zgjedhjes ose sjelljen e konsumatoreve në lidhje me prodhimin dhe sherbimin
dhe në kete menyre e nxite ose me siguri se do ta nxite që
të kryeje qarkullim, që në rrethana tjera nuk do ta bente.
Perdorimi i shqetesimit, presionit dhe ndikimit tejmase
Neni 31-d
Gjate percaktimit nese ndonje sjellje në treg perdor
shqetesim, presion, duke perfshire forcen fizike, ose ndikimin tejmase, merret parasysh:
a) koha e zhvillimit, lokacioni, natyra ose kohezgjatja;
b) perdorimi i kercenimit, shprehjeve fyese ose sjelljes;
v) shfrytezimi i situates nga ana e tregtarit në rast të fatkeqesise ose rrethanave me rendesi të tille, kur eshte zvogeluar fuqia e gjykimit të konsumatorit, e tregtari eshte i
vetedijshem për kete, për shkak të ndikimit në vendimin e
tij në lidhje me prodhimin dhe sherbimin;
g) të gjitha pengesat serioze ose disproporcionale jashte
marreveshjes të urdheruara nga ana e tregtarit, kur konsumatori deshiron që t'i realizoje të drejtat nga marreveshja,
duke perfshire të drejten që ta prishe marreveshjen, nderrimin e prodhimit dhe sherbimit ose kerkimin e një tregtari
tjeter dhe
d) cfaredo kercenimesh për marrjen e puneve juridike
të cilat sipas ligjit nuk mund të merren.
Sjellja e pandershme
Neni 31-gj
Sjellja në treg eshte e pandershme në të gjitha rrethanat, nese ajo eshte mashtruese ose agresive.
Sjellje mashtruese në treg eshte, nese:
- tregtari pohon se eshte nenshkrues i kodeksit të sjelljes kur kjo nuk eshte e sakte;
- paraqitet shenja për besim, shenja për kualitet ose
shenja ekuivalente me të, pa e marre autorizimin e domosdoshem;
- pohohet se kodeksi i sjelljes ka rekomandim nga publiku ose nga organ tjeter, kur kjo nuk eshte e sakte;
- pohohet se tregtari (duke perfshire sjelljen e tij në
treg) ose prodhimi dhe sherbimi kane qene të lejuara, të rekomanduara ose të autorizuara nga publiku ose organ privat kur ai/kjo nuk eshte e sakte ose ta pohoje kete pa qene
në perputhje me kushtet për lejim, perkrahje ose autorizim;
- behet thirrje për blerje të prodhimeve dhe sherbimeve
me cmim të petcaktuar pa u zbuluar ekzistimi i cfaredo baze të arsyeshme që tregtari mund ta kete, se nuk do të kete
mundesi që t'i siguroje ose të kontraktoje tregtar tjeter që t'i
siguroje, ato prodhime dhe sherbime ose prodhime dhe
sherbime ekuivalente me to, me atë cmim për periudhe kohore dhe sasi që jane të arsyeshme, duke e marre parasysh
prodhimin dhe sherbimin, vellimin e reklamimit të prodhimit dhe sherbimit dhe cmimin e ofruar (reklamimi me
mashtrim);
- behet thirrje për blerje të prodhimeve dhe sherbimeve
me cmim të percaktuar, dhe atehere:
a) të refuzohet që t'u tregohet prodhimi i reklamuar ose
sherbimi konsumatoreve;
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b) të refuzohet pranimi i porosive ose dergesave në periudhe të arsyeshme kohore ose
v) të tregohet moster me defekt nga tregtari me qellim
që të promovohet prodhim ose sherbim tjeter (mashtrim
dhe nderrim),
- të pohohet rrejshem se prodhimi dhe sherbimi do të
jene të kapshme vetem në periudhe teper të kufizuar kohore ose do të jete i kapshem në kushte të caktuara në periudhe tepert të kufizuar kohore, me qellim që të imponohet
vendim i shpejte dhe të pamundesohen konsumatoret që të
kene mundesi ose kohe të bejne zgjedhje siç kane qene të
informuar paraprakisht,
- merret sigurimi i sherbimeve pas shitjes për konsumatore me të cilet tregtari ka komunikuar para se të kryhet
qarkullimi në gjuhen që nuk eshte gjuhe zyrtare në vendin
ku tregtari eshte i vendosur, e pastaj ta siguroje atë sherbim
të kapshem vetem në gjuhe tjeter pa iu zbuluar kjo qarte
konsumatorit para se konsumatori të ngarkohet për kryerjen e qarkullimit,
- pohohet ose në menyre tjeter krijohet pershtypje se
prodhimi dhe sherbimi mund në menyre të ligjshme të shitet, e kjo nuk eshte e sakte,
- prezantohet se konsumatoreve u jane dhene të drejtat
në pajtim me ligjin, si karakteristike e theksuar e ofertes së
tregtarit,
- perdoret permbajtje redaktuese në mediume që të promovohet prodhimi dhe sherbimi, kur tregtari ka paguar për
promovim pa e theksuar kete qarte në permbajtje ose me
fotografi ose zë që qarte mundet të identifikohen nga konsumatori (reklame redaktuese),
- josaktesisht pohohet për natyren dhe vellimin e rrezikut për sigurine personale të konsumatorit ose familjes së
tij, nese konsumatori nuk e blen prodhimin dhe sherbimin;
- promovohet prodhim dhe sherbim i ngjashem me
prodhimin dhe sherbimin, të bera nga prodhues konkret në
menyre të atille që me qellim mashtrohet konsumatori që të
besoje se prodhimi dhe sherbimi eshte bere nga prodhuesi i
njejte, kur kjo nuk eshte e sakte,
- themelohet, ose promovohet skeme promovuese piramidale, kur konsumatori e shqyrton mundesine që të marre
kompensim që në menyre primare rrjedh nga perfshirja e
konsumatoreve tjere në skeme në vend të shitjes ose shfrytezimit të prodhimeve dhe sherbimeve,
- pohohet se tregtari planifikon që ta nderpreje punen
ose të shperngulet, kur kjo nuk eshte e sakte,
- pohohet se prodhime të caktuara dhe sherbime jane
në gjendje që ta lehtesojne fitimin në lojera të fatit,
- pohohet rrejshem se prodhimi dhe sherbimi mund të
sheroje semundje, funksione të crregulluara ose deformime,
- dhenia e informatave të pasakta për kushtet e tregut
me rendesi materiale ose për mundesine që të gjendet prodhim dhe sherbim me qellim që të nxitet konsumatori që ta
bleje prodhimin dhe sherbimin në kushte që jane më pak të
volitshme se sa kushtet e zakonshme të tregut,
- pohohet në sjelljen në treg se ofrohet loje shperblyese
ose shperblim promovues pa u ndare shperblimet e pershkruara ose ekuivalent i arsyeshem,
- peshkruhet prodhimi dhe sherbimi si "gratis", "falas",
"pa kompensim" ose të ngjashme, kur konsumatori duhet të
paguaje cfaredo qofte kompensimi, pervec shpenzimit që
nuk mund të shpanget që t'i pergjigjet sjelljes në treg dhe të
ngritet ose të paguhet dergesa e prodhimit dhe sherbimit,
- perfshihet në materialin e marketingut fature ose dokument i ngjashem me të cilin kerkohet pagesa, që i krijon
pershtypje konsumatorit se ai e ka porositur më prodhimin
dhe sherbimin e plasuar, kur kjo nuk eshte e sakte,
- pohohet rrejshem ose krijohet pershtypje se tregtari
nuk vepron për qellime lidhur me profesionin e tij, veprimtarine, zejen ose profesionin, ose rrejshem e prezanton veten si konsumator dhe
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- krijohet pershtypje e rrejshme se sherbimi pas shitjes
lidhur me prodhimin eshte i kapshem në vend të ndryshem
nga ai ku shitet prodhimi.
Sjellje agresive në treg eshte, nese:
- krijohet pershtypja se konsumatori nuk mund t'i leshoje hapesirat deri sa nuk behet marreveshje,
- behen vizita personale në shtepine e konsumatorit duke e injoruar kerkesen e konsumatorit që ta leshoje ose të
mos kthehet, pervec në rrethana dhe në mase të arsyeshme,
sipas të drejtes nacionale, që të kryhet obligim kontraktues,
- behen oferta të perhershme dhe të padeshirueshme nepermjet telefonit, faksit, postes elektronike ose nepermjet
mediumeve në largesi, pervec në rrethana dhe në mase të
arsyeshme në pajtim me ligjin, që të kryhet obligimi kontraktues,
- kerkohet nga konsumatori i cili deshiron të parashtroje ankese për polisen e sigurimit, të siguroje dokumente që
nuk mund të konsiderohen si relevante në mase të arsyeshme për atë nese ankesa eshte e vlefshme, ose në menyre sistematike të mos i pergjigjet korrespodences së perhershme, me qellim që ta zhbind konsumatorin nga realizimi i të
drejtave të tij kontraktuese,
- perfshihet në reklame për detyrim të drejtperdrejte të
femijeve që të blejne prodhime dhe sherbime të reklamuara
ose t'i bindin prinderit e tyre ose personat tjere madhore që
t'i blejne prodhimet dhe sherbimet e reklamuara për to,
- kerkohet pagese e menjehershme ose me keste për
kthim ose ruajte të sigurt të prodhimeve dhe sherbimeve të
siguruara nga ana e tregtarit, por jo me kerkese të konsumatorit,
- informohet në menyre eksplicite konsumatori se nese
nuk e blen prodhimin dhe/ose sherbimin, puna ose jetesa e
tregtarit do të rrezikohen dhe
- krijohet pershtypje e rrejshme se konsumatori ka fituar tanime, do të fitoje ose me procedure të caktuar do të fitoje, shperblim ose dobi tjeter ekuivalente, kur:
- nuk ekziston shperblim ose dobi tjeter ekuivalente,
ose eshte objekt i pageses ose ngarkimit me borxh nga ana
e konsumatorit, duke ndermarre cfaredo qofte aktiviteti në
lidhje me kerkesen që të fitohet shperblim ose dobi tjeter
ekuivalente.
Kreu IV
Kodeksi i sjelljes
Neni 31-e
Ministria e Ekonomise detyrohet që t'i nxite tregtaret
posedues të kodeksit të sjelljes që ta kontrollojne punen e
pandershme të atyre tregtareve që e kane pranuar kodeksin,
me atë që kontrolli mbi zbatimin e kodeksit të sjelljes
mund të jete vetem rregullim plotesues, e jo zevendesim i
procedures për ndalim të punes së pandershme të percaktuar me kete ligj. Ministria e Ekonomise detyrohet që t'i nxite
tregtaret posedues të kodeksit të sjelljes që t'i informojne
konsumatoret për ekzistimin e tij dhe permbajtjen e tij.
PJESA III-b
Mbrojtja kolektive e konsumatoreve
Neni 31-zh
Çdo trup i autorizuar mund t'i propozoje inspektoratit
kompetent që të ngrite procedure para gjykates kompetente
për nderprerjen e veprimit në kundershtim me dispozitat
nga nenet prej 53 deri në 117 të ketij ligji.
Procedura nga paragrafi 1 i ketij neni mund të ngritet
kunder tregtarit individual ose grupit të tregtareve nga veprimtaria e njejte ekonomike që veprojne në kundershtim
me dispozitat e ketij ligji dhe të Ligjit për marredhenie obligative, shoqatave të dhomave dhe shoqatave tjera të tre-
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gtareve të cilet kane vepruar në kundershtim, ose kunder
atyre që i kane percaktuar rregullat për veprim të tregtareve
që kane të bejne me sjelljen e pandershme në treg në pajtim
me dispozitat e PJESES III -a, nenit 31-a, 31-b, 31-v, 31-g,
31-d, 31-gj dhe 31-e të ketij ligji.
Kunder operatoreve të mjeteve për komunikim në largesi të cilet nuk veprojne në pajtim me kete ligj ose ligj tjeter, trupi i autorizuar mund t'i propozoje inspektoratit kompetent që ta ngrite proceduren nga paragrafi 1 i ketij neni.
Dispozitat nga paragrafet 1, 2 dhe 3 të ketij neni nuk e
kufizojne mundesine që inspektorati kompetent me vetiniciative të ngrite procedura kunder subjekteve nga paragrafet 2 dhe 3 të ketij neni, të cilet veprojne në kundershtim
me kete ligj.
Trupa të autorizuar për ngritjen e procedurave
Neni 31-z
Qeveria e Republikes së Maqedonise, me propozim të
ministrit të Ekonomise, me akt i percakton trupat e autorizuar të cilet kane interes të perbashket për mbrojtje të konsumatoreve.
Akti nga paragrafi 1 i ketij neni do të dorezohet për futjen në liste të trupave të autorizuar të Komisionit Evropian.
Nese veprimi i disa tregtareve ose i grupit të tregtareve
me seli në Republiken e Maqedonise, eshte në kundershtim
me dispozitat e ketij ligji dhe me rregullat tjera të cilat jane
të theksuara në nenin 31-zh të ketij ligji dhe ndikon ose
mund të ndikoj në gjendjen e konsumatoreve në ndonje shtet
anetar të Bashkimit Evropian, ngritje të procedures nga neni
31-zh i ketij ligji, mund të propozoje shoqata për mbrojtjen e
konsumatoreve nga ai shtet ose ndonje trupi tjeter i pavarur i
cili sipas rregullave të atij shteti eshte themeluar për mbrojtjen e interesave të perbashketa të konsumatoreve.
Në rastet nga paragrafi 3 i ketij neni, autorizimin e vet
që të propozoje ngritje të procedures nga neni 31-zh i ketij
ligji, trupat e autorizuar për ngritje të procedurave do të
deshmojne me liste të trupave të autorizuar të cilet kane interes të perbashket për mbrojtjen e konsumatoreve, të perbere prej Komisionit të Bashkimit Evropian, në të cilen
eshte i shenuar edhe ai subjekt.
Listen nga paragrafi 4 i ketij neni trupi i autorizuar njekohesisht me propozimin për ngritjen e procedures nga neni 31-zh i ketij ligji do t'ia dorezoje inspektoratit kompetent, në forme të kopjes nga lista zyrtare e Bashkesise
Evropiane në të cilen eshte publikuar, me perkthim të verifikuar në gjuhen maqedonase.
Deshmimi
Neni 31-x
Nese procedura nga neni 31-zh i ketij ligji, eshte ngritur për shkak të shkeljes së dispozitave nga nenet prej 53
deri në 117 të ketij ligji, tregtari, perkatesisht operatori i
mjeteve për komunikim në largesi detyrohet që të deshmoje se konsumatorit i ka dorezuar njoftim paraprak, perkatesisht vertetim me shkrim për njoftimin paraprak, perkatesisht se i ka respektuar afatet për permbushjen e marreveshjes, ose marreveshjen e lidhur nepermjet mjeteve për
komunikim në largesi.
Nese procedura nga neni 31-zh i ketij ligji, eshte ngritur për shkak të shkeljes së dispozitave nga nenet prej 53
deri në 117 të ketij ligji, tregtari, perkatesisht dhenesi i
sherbimeve detyrohet që të deshmoje se i ka permbushur
obligimet e veta nga njoftimi paraprak ndaj konsumatorit
dhe se konsumatori eshte pajtuar që të lidhe marreveshje,
perkatesisht eshte pajtuar që dhenesi i sherbimeve t'i jape
sherbimet e kontraktuara para skadimit të afatit për prishje
të njeanshme të marreveshjes.
Në proceduren e ngritur në pajtim me paragrafet 1 dhe
2 të ketij neni, argumentimi i deshmive eshte obligim i tregtarit, perkatesisht operatorit të mjeteve për kominikim në
largesi.
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Deshmite që nuk merren parasysh
Neni 31-i
Nese procedura nga neni 31-zh i ketij ligji eshte ngritur
për shkak të shkeljes së dispozitave të neneve prej 53 deri
në 117 të ketij ligji, gjate vendosjes nese sjellja në treg eshte e pandershme, nuk do të merret parasysh nese me atë
praktike dikujt i eshte shkaktuar dëm, perkatesisht nese
eshte e sigurt se dikujt do t'i shkaktohet dëm, si dhe nese
subjekti kunder të cilit udhehiqet procedura eshte fajtor për
sjellje të pandershme në treg.
Deshmite për vertetimin e fakteve
Neni 31-j
Nese procedura nga neni 31-zh i ketij ligji, eshte ngritur për shkak të shkeljes së dispozitave të neneve prej 53
deri në 117 të ketij ligji, inspektorati kompetent, nese kjo
eshte e mundur, për shkak të rrethanave të rastit, duke i
marre parasysh interesat e arsyeshme të tregtarit, perkatesisht dhenesit të sherbimeve, mund të kerkoje nga tregtari,
perkatesisht dhenesi i sherbimeve kunder të cilit udhehiqet
procedura, në afat prej shtate diteve t'i dorezoje deshmite
me të cilat vertetohet vertetesia e fakteve të theksuara në
kuader të sjelljes në treg.
Nese deshmite nga paragrafi 1 i ketij neni nuk dorezohen në inspektoratin kompetent konsiderohet se deshmite e
dorezuara jane të paplota ose të pamjaftueshme, perkatesisht të paverteta.
Aktvendimi
Neni 31-k
Nese inspektorati kompetent, në kryerjen e mbikeqyrjes
inspektuese konstaton se tregtari, perkatesisht dhenesi i sherbimeve kunder të cilit udhehiqet procedure ka vepruar në kundershtim me dispozitat e neneve prej 53 deri në 117 të ketij
ligji dhe dispozitat e shenuara në nenin 31-zh të ketij ligji, me
aktvendim do të urdheroje që tregtari, perkatesisht dhenesi i
sherbimeve ta nderpreje veprimin e tille, perkatesisht t'i menjanoje parregullsite e konstatuara në afatin e percaktuar në të
cilin parregullsite doemos duhet të menjanohen.
Nese procedura nga neni 31-zh i ketij ligji, udhehiqet
për shkak të shkeljes së dispozitave të neneve prej 53 deri
në 117 të ketij ligji, tregtari, perkatesisht dhenesi i sherbimeve kunder të cilit udhehiqet procedura ende nuk ka filluar me sjellje të caktuar në treg, ndersa fillimi i asaj sjellje
në treg eshte i mundur, nese inspektorati kompetent konstaton se ajo sjellje në treg eshte e pandershme sipas dispozitave nga nenet 31-zh; 31-z; 31-x; 31-i dhe 31-j të ketij ligji,
me aktvendim do t'ia ndaloje tregtarit, perkatesisht dhenesit
të sherbimeve kunder të cilit udhehiqet procedura që ta
shfrytezoje kete sjellje në treg.
Publikimi i aktvendimit
Neni 31-ll
Nese inspektorati kompetent me aktvendim urdheron
nderprerjen e procedurave që jane në kundershtim me dispozitat e ketij ligji ose rregullave tjera të theksuara në nenin 31-zh ose, nese ndalon veprim të tille, do t'a urdheroje
tregtarin, perkatesisht dhenesin e sherbimeve kunder të cilit
udhehiqet procedura, me shpenzim të vet publikisht ta publikoje kete aktvendim në së paku dy gazeta ditore, perkatesisht permiresimin e njoftimeve të pasakta.
Ankesa
Neni 31-l
Kunder aktvendimit nga neni 31-k i ketij ligji tregtari,
perkatesisht dhenesi i sherbimeve kunder të cilit udhehiqet
procedura mund në afat prej tete ditesh nga dita e dorezimit
të aktvendimit të parashtroje ankese në isnpektoratin kompetent.
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Ankesa kunder aktvendimit nga neni 31-k nuk e prolongon zbatimin e tij.
Për ankesen e parashtruar kunder aktvendimit të inspektoratit, vendos komision i posacem i formuar në pajtim
me Ligjin për Inspektoratin Shteteror të Tregut.
Masa të perkohshme
Neni 31-m
Inspektorati kompetent eshte i autorizuar që me aktvendim të perkohshem, deri në miratimin e vendimit perfundimtar të urdheroje nderprerje të procedurave të caktuara
për të cilat ekziston dyshim i arsyeshem se jane në kundershtim me dispozitat e ketij ligji dhe rregullat tjera të
shenuara në nenin 31-zh të ketij ligji.
Ankesa kunder aktvendimit nga paragrafi 1 i ketij neni
nuk e prolongon zbatimin e tij.
Kunder aktvendimit nga neni 31-k i ketij ligji, tregtari
perkatesisht dhenesi i sherbimeve kunder të cilit udhehiqet
procedure mund të parashtroje ankese në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit .
Ankesa kunder aktvendimit nga neni 31-k nuk e prolongon zbatimin e tij.
Për ankesen e parashtruar kunder aktvendimit të inspektoratit, vendos komision i posacem i formuar në pajtim
me Ligjin për Inspektoratin Shteteror të Tregut.
Procedura para gjykates
Neni 31-n
Ngritja ose udheheqja e procedurave të ngritura në baze
të nenit 31-zh të ketij ligji, nuk e pengon personin të cilit,
veprimi i tregtareve që eshte në kundershtim me kete ligj
dhe rregullat tjera të theksuara në nenin 31-zh, i ka shkaktuar dëm, të ngrite procedure para gjykates kompetente
për kompensim të demit kunder tregtarit, perkatesisht dhenesit të sherbimeve i cili me procedura të palejuara e ka
shkaktuar demin, që para gjykates kompetente ta ngrite
proceduren për prishje ose percaktim të pavlefshmerise së
marreveshjes që eshte e lidhur nën ndkimin e veprimit të
palejuar, perkatesisht para gjykates kompetente të ngrite
cfaredo procedure tjeter me të cilen do të kerkoje realizim
të të drejtave të cilat i takojne në baze të rregullave të
permbajtura në kete ligj ose ligj tjeter.
Kontrolli i sjelljes së pandershme në treg
Neni 31-nj
Nese procedura nga neni 31-zh i ketij ligj ngritet për
shkak të shkeljes së dispozitave të neneve prej 53 deri në
117 të ketij ligji, ngritja e atyre procedurave nuk e perjashton mundesine për kontroll të sjelljes së pandershme në
treg nga ana e poseduesve të kodeksit të sjelljes, e as nuk e
perjashton mundesine që trupat e autorizuar për ngritjen e
procedurave të theksuara në nenin 31-z të ketij ligji, të
ngrejne para poseduesit të kodeksit të sjelljes procedure
perkatese kunder atyre tregtareve të cilet kane vepruar në
kundershtim me rregullat për sjellje në treg."
Neni 4
Në PJESEN IV Kreu 2 shlyhet.
Neni 5
Neni 131 ndryshohet si vijon:
"Inspektoret shteterore apo personat e autorizuar për kryerjen e mbikeqyrjes së drejtperdrejte detyrohen që t'i sugjerojne tregtarit që t'i menjanoje parregullsite e konstatuara
në afat prej pese diteve të punes, nese konstatojne se:
1) nuk ia jep shperblimin konsumatorit menjehere ose
më së voni në afat prej tete ditesh nga blerja e prodhimit
dhe dhenies së sherbimit, nese atë ia ka premtuar se do ta
marre me blerjen e prodhimit ose me dhenien e sherbimit
(neni 7 paragrafi 1);
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2) organizon loje shperblyese dhe nuk ia jep shperblimin e premtuar konsumatorit në afat prej tete ditesh nga
mbarimi i lojes shperblyese (neni 7 paragrafi 2);
3) konsumatorit nuk i jep llogari fiskale, perkatesisht
fletepagese ose fature të shkruar, të dukshme dhe të lexueshme qartesisht (neni 20 paragrafi 1);
4) nuk leshon garance për cilesine, perkatesisht për funksionimin e rregullt të prodhimit, dokument për menyren e
perdorimit të prodhimit, nuk siguron servis për mirembajtjen dhe ndreqjen dhe furnizimin me pjese rezerve në afatin
e garancise dhe së paku për pese vjet nga dita e prodhimtarise së prodhimit por jo më pak se dy vjet nga dita e skadimit të garancise së prodhimit dhe afat në të cilin dhenesi i
garancise detyrohet të veproje sipas kerkeses së shfrytezuesit të garancise dhe t'i menjanoje defektet dhe mangesite e
prodhimit të cilat nuk i plotesojne specifikimet e shenuara
në garanci ose prodhimin në gjendje të parregullt, pas tre
servisimeve të kryera ta zevendesoje me prodhim të tille të
ri dhe në gjendje të rregullt ose t'ia ktheje konsumatorit
shumen e paguar të prodhimit të blere (neni 22 paragrafet 1
dhe 3 alineja 5);
5) leshon në shitje prodhime të cilat nuk kane deklarata
ose nese deklarata nuk i permban të gjitha të dhenat e percaktuara në nenin 23 paragrafet 1, 2, 3, 4 dhe 5 të ketij ligji;
6) nuk e ploteson kerkesen e konsumatorit të parashtruar sipas nenit 43 të ketij ligji;
dhe
7) nuk vepron sipas kerkeses së konsumatorit në rastet
nga nenet 45 paragrafi 2, 46 paragrafi 2, 48 paragrafet 1
dhe 2 dhe 50 të ketij ligji.
Nese tregtari nuk vepron sipas sugjerimit nga paragrafi
1 i ketij neni, inspektoret shteterore ose personat e autorizuar për kryerjen e mbikeqyrjes së drejtperdrejte do të miratojne aktvendim për ndalim të perkohshem të kryerjes së
veprimtarise në kohezgjatje prej shtate diteve të punes për
tregtarin-person fizik, ose në kohezgjatje prej 15 diteve të
punes për tregtar-person juridik.
Kunder aktvendimit nga paragrafi 2 i ketij neni mund të
parashtrohet ankese në afat prej tete ditesh në Komisionin e
formuar në pajtim me Ligjin për Inspektoratin Shteteror të
Tregut.
Ankesa e parashtruar kunder aktvendimit nga paragrafi
2 i ketij neni nuk e prolongon zbatimin e tij."
Neni 133 shlyhet.

Neni 6

Neni 7
Neni 134 ndryshohet si vijon:
“Inspektoret shteterore apo personat e autorizuar për
kryerjen e mbikeqyrjes së drejtperdrejte detyrohen që t'i
sugjerojne tregtarit që t'i menjanoje parregullsite e konstatuara në afat prej pese diteve të punes, nese konstatojne se:
1) konsumatori nuk njoftohet për ndikimin e prodhimeve të caktuara mbi mjedisin jetesor dhe shendetin e njerezve në pajtim me rregullat dhe standardet, si dhe për masat
për mbrojtje nepermjet udhezimit të dhene me prodhimin
të shenuar në ambalazhin e prodhimit ose në menyre tjeter
perkatese (neni 5 paragrafi 1 alineja 2);
2) ofron qumesht artificial falas dhe ushqim tjeter të dedikuar për foshnja deri në moshen gjashte vjecare, shishe dhe biberone, si dhe biberone mashtures (neni 17 paragrafi 2);
3) leshon në qarkullim prodhime, perkatesisht jep sherbime që nuk i plotesojne kushtet nga nenet 32 dhe 33 të ketij ligji dhe
4) në kuader të punes së vet të rregullt nuk jep informata për rreziqet e prodhimit gjate periudhes së parashikueshme normale dhe të arsyeshme të perdorimit, ku rreziqet e
tilla nuk jane evidente dhe nuk ndermerr masa të kujdesit
nga ato rreziqe dhe nuk bashkepunon gjate realizimit të veprimeve të ndermarra për shmangien e rreziqeve të tilla
(neni 35 paragrafi 1).
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Nese tregtari nuk vepron sipas sugjerimit nga paragrafi
1 i ketij neni, inspektoret shteterore ose personat e autorizuar për kryerjen e mbikeqyrjes së drejtperdrejte do të miratojne aktvendim për ndalim të perkohshem për kryerjen e
veprimtarise në kohezgjatje prej shtate diteve të punes për
tregtar-person fizik, ose në kohezgjatje prej 15 diteve të
punes për tregtar-person juridik.
Në rastet nga paragrafi 1 i ketij neni inspektori perkohesisht do t’i konfiskoje prodhimet.
Për prodhimet e konfiskuara nga paragrafi 1 i ketij neni
inspektori do të jape vertetim për prodhimet e konfiskuara
perkohesisht.
Kunder aktvendimit nga paragrafi 2 i ketij neni mund të
parashtrohet ankese në afat prej tete ditesh në Komisionin e
formuar në pajtim me Ligjin për Inspektoratin Shteteror të
Tregut.
Ankesa e parashtruar kunder aktvendimit nga paragrafi
2 i ketij neni nuk e prolongon zbatimin e tij."
Neni 8
Neni 135 ndryshohet si vijon:
"Organe për kundervajtje për udheheqjen e procedures
për kundervajtje në pajtim me kete ligj jane Inspektorati
Shteteror i Tregut, Inspektorati Shteteror i Bujqesise, Inspektorati Shteteror Sanitar dhe Shendetesor, Inspektorati
Shteteror i Mjedisit Jetesor, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarise, të cilat vendosin për kundervajtjet nga ky ligj në
kuader të autorizimeve të veta të parapara me ligj.
Për kundervajtjet e percaktuara në nenin 137 paragrafi
1 pikat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 dhe 21 dhe nenin 138 të ketij ligji, procedure për kundervajtje udheheq dhe sanksione për kundervajtje shqipton
Inspektorati Shteteror i Tregut.
Për kundervajtjet e percaktuara në nenin 137 paragrafi 1
pikat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16 të ketij
ligji, procedure për kundervajtje udheheq dhe sanksione për
kundervajtje shqipton Inspektorati Shteteror i Bujqesise.
Për kundervajtjet e percaktuara në nenin 137 paragrafi
1 pikat 2, 10, 13, 14 dhe 15 të ketij ligji procedure për kundervajtje udheheqe dhe sanksione për kundervajtje shqipton Inspektorati Shteteror Sanitar dhe Shendetesor.
Për kundervajtjet e percaktuara në nenin 137 paragrafi
1 pikat 2, 14 dhe 15 të ketij ligji procedure për kundervajtje
udheheqe dhe sanksione për kundervajtje shqipton Inspektorati Shteteror i Mjedisit Jetesor.
Për kundervajtjet e percaktuara në nenin 137 paragrafi
1 pikat 2, 10, 13,14 dhe 16 të ketij ligji procedure për kundervajtje udheheqe dhe sanksione për kundervajtje shqipton Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarise."
Neni 9
Neni 135-a ndryshohet si vijon:
"Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese inspektori shteteror ose personi i autorizuar për kryerjen e mbikeqyrjes së drejtperdrejte konstaton se eshte bere parregullsi nga neni 138 i ketij ligji, inspektori shteteror ose personi
i autorizuar për kryerjen e mbikeqyrjes së drejtperdrejte
detyrohet të perpiloje procesverbal në të cilin do ta percaktoje parregullsine e bere me sugjerim për menjanimin e
parregullsise së percaktuar në afat prej tete ditesh dhe me
dorezim të njekohshem të fteses për realizimin e edukimit
të personit ose subjektit ku eshte konstatuar parregullsia
gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese.
Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim, si dhe
menyren e realizimit të edukimit i percakton ministri i cili
udheheq me organin e administrates shteterore kompetent
për kryerjen e puneve nga sfera perkatese.
Edukimin e organizon dhe realizon inspektori kompetent, i cili e ka kryer mbikeqyrjen inspektuese në afat jo më
të gjate se 15 dite nga dita e kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese.
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Edukimi mund të realizohet për më shume parregullsi
të konstatuara të njejta apo të ngjashme për një ose më teper subjekte.
Nese në terminin e caktuar personi ose subjekti për të
cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim do të konsiderohet se edukimi nuk eshte realizuar.
Nese personi ose subjekti për të cilin realizohet edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe e kryen atë, do të
konsiderohet se eshte edukuar lidhur me parregullsine e
konstatuar.
Nese inspektorati kompetent ose personi i autorizuar
për kryerjen e mbikeqyrjes së drejtperdrejte gjate kryerjes
së mbikeqyrjes kontrolluese konstaton se jane menjanuar
parregullsite e percaktuara nga paragrafi 1 i ketij neni, miraton konkluzion me të cilin e nderpret proceduren e mbikeqyrjes inspektuese.
Nese inspektorati kompetent ose personi i autorizuar
për kryerjen e mbikeqyrjes së drejtperdrejte gjate kryerjes
së mbikeqyrjes kontrolluese konstaton se nuk jane menjanuar parregullsite e percaktuara nga paragrafi 1 i ketij neni,
parashtron kerkese për ngritjen e procedures për kundervajtje para komisionit për kundervajtje të formuar në perputhje me Ligjin për Inspektoratin Shteteror të Tregut.
Inspektorati kompetent, i cili e ka kryer mbikeqyrjen
inspektuese dhe i cili e ka organizuar dhe realizuar edukimin, mban evidence për edukimin e realizuar në menyren e
percaktuar nga ministri i cili udheheq me organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera perkatese.”
Neni 10
Inspektorati kompetent, perpilon raport tremujor për
punen e vet dhe atë e publikon në ueb faqen e inspektoratit.
Neni 11
Nenet 135-b, 135-v dhe 135-g shlyhen.
Neni 12
Në nenin 136 shumat "prej 3 500 deri në 5 000 euro”
zevendesohen me shumat "prej 2 000 deri në 4 000 euro".
Në nenin 136 paragrafi 1 pas pikes 39 shtohet pike e re
40, si vijon:
“40) ndermerr aktivitete të sjelljes së pandershme,
mashtruese dhe agresive në treg (nenet 31-a, 31-b, 31-v,
31-g dhe 31-d)."
Pas paragrafit 4 shtohen dy paragrafe të rinj 5 dhe 6, si
vijojne:
"Gjobe në shume prej 400 deri në 800 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik për kundervajtjet nga paragrafi 1 i ketij neni.
Për kundervajtjet e percaktuara në kete nen inspektori
shteteror apo personi i autorizuar për kryerjen e mbikeqyrjes së drejtperdrejte detyrohet që t’i propozoje kryeresit të
kundervajtjes procedure për barazim para se të parashtroje
kerkese për procedure për kundervajtje para gjykates kompetente."
Neni 13
Neni 137 ndryshohet si vijon:
“Gjobe në shume prej 1.200 euro në kundervlere me
denare do t’i shqiptohet për kundervajtje personit juridik,
nese:
1) para lidhjes së marreveshjes për shitje nuk vepron sipas dispozitave nga neni 5 paragrafi 1 alineja 1 e ketij ligji;
2) konsumatori nuk njoftohet për ndikimin e prodhimeve të caktuara mbi mjedisin jetesor dhe shendetin e njerezve në perputhje me dispozitat dhe standardet, si dhe për
masat për mbrojtje nepermjet udhezimit të dhene me prodhim të shenuar në ambalazhin e prodhimit ose në menyre
tjeter perkatese (neni 5 paragrafi 1 alineja 2);
3) kushtet e posacme të shitjes për prodhime të caktuara dhe sherbime nuk i vendos në menyre të qarte dhe në
vend të dukshem në vendet e shitjes (neni 6 paragrafi 2);
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4) grupeve të caktuara të konsumatoreve u miraton
kushte të posacme të shitjes (të sapomartuarve, invalideve,
pensionisteve, studenteve dhe të ngjashme) dhe ato kushte
nuk vendosen në menyre të qarte dhe në vend të dukshem
në lokalin e shitjes (neni 6 paragrafi 4);
5) për sherbimet e kryera për ndreqje dhe mirembajtje
të prodhimeve vlera e të cilave eshte më e madhe se 5 000
denare, nuk i dorezon konsumatorit perllogaritje dhe urdher të punes me pershkrim të puneve, materialit të perdorur
ose pjeseve për ndreqje dhe mirembajtje (neni 6 paragrafi
7);
6) pa pelqim me shkrim të marre paraprakisht nga konsumatori e zgjeron urdherin e punes me rritjen e cmimit për
më shume se 5% (neni 6 paragrafi 8);
7) cmimi i shitjes nuk eshte cmimi perfundimtar i njesise së ndonje prodhimi apo sherbimi ose të sasise së dhene
të prodhimit, në të cilen nuk eshte perfshire tatimi mbi vleren e shtuar dhe të gjitha taksat tjera publike (neni 8 paragrafi 2);
8) vepron në kundershtim me dispoziten nga neni 8 paragrafi 9 i ketij ligji;
9) nuk u permbahet cmimeve të vendosura të shitjes
dhe kushteve të shitjes (neni 8 paragrafi 9);
10) prodhimin e shet në ambalazh që eshte i demshem
për shendetin e njerezve, nuk eshte i pershtatur me formen
dhe sasine e prodhimit dhe shkakton huti te konsumatori në
lidhje me sasine dhe madhesine e prodhimit (neni 10 paragrafi 2);
11) për prodhimet në gjendje refuze nuk vendoset deklarate e dukshme qartesisht dhe e lexueshme në ambalazhin
në të cilin prodhimi vendoset për shitje ose në vendin e
shitjes (neni 11 paragrafi 3);
12) ofron falas ose bashke me ndonje prodhim tjeter
qumesht artificial dhe ushqim tjeter të dedikuar për foshnja
deri në moshen gjashte vjecare, shishe dhe biberone dhe biberone mashtrues (neni 17 paragrafi 2);
13) leshon në shitje prodhime të cilat nuk kane deklarata ose nese deklarata nuk i permban të gjitha të dhenat e
percaktuara në nenin 23 paragrafet 1, 2, 3, 4 dhe 5 të ketij
ligji;
14) leshon në qarkullim prodhime, perkatesisht jep
sherbime që nuk i plotesojne kushtet nga nenet 32 dhe 33
të ketij ligji;
15) nuk e zevendeson prodhimin e blere ushqimor me
mangesi me prodhim me cilesi perkatese ose konsumatorit
nuk ia kthen shumen e paguar, nese mangesite jane percaktuar në afatin deri kur prodhimi mund të perdoret (neni
44);
16) nuk e njofton me shkrim konsumatorin për të drejten e tij që në menyre të njeanshme ta prishe marreveshjen
me deklarate në momentin e lidhje së marreveshjes (neni
107 paragrafi 1) dhe
17) nuk prononcohet në afat prej 30 ditesh nga kundershtimi i parashtruar (neni 118 paragrafi 4).
Gjobe në shume prej 300 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit pergjegjes në personin
juridik Për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni.
Gjobe në shume prej 400 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik për kundervajtjet nga
paragrafi 1 i ketij neni.
Për kundervajtjet e percaktuara në kete nen, inspektori
shteteror ose personi i autorizuar për kryerjen e mbikeqyrjes së drejtperdrejte detyrohet që t'i propozoje kryeresit të
kundervajtjes procedure për barazim para se të parashtroje
kerkese për procedure për kundervajtje para Komisionit për
Kundervajtje të formuar në pajtim me Ligjin për Inspektoratin Shteteror të Tregut."

1) në menyre të qarte dhe në vend të dukshem në lokalin e shitjes nuk i vendos kushtet e veta të shitjes (neni 6
paragrafi 1);
2) në menyre të qarte, të dukshme të lexueshme dhe sigurt nuk e vendos cmimin e shitjes të prodhimeve dhe
sherbimeve, perkatesisht në vendin e shitjes në të cilin jane
ekspozuar prodhimet, të prodhimeve në gjendje refuze, të
sherbimeve të cilat i jep dhe të pjeseve rezerve të cilat i
shet (neni 8 paragrafi 1);
3) cmimi i prodhimit, perkatesisht I sherbimit nuk eshte
shenuar në denare, pervec nese me ligj tjeter nuk eshte rregulluar ndryshe (neni 8 paragrafi 1 pika 3);
4) gjate shitjes së prodhimeve në gjendje refuze nuk e
vendos vetem cmimin për njesine matese në vendin e shitjes së prodhimit (neni 8 paragrafi 5);
5) gjate vendosjes së të dhenave për neto peshen për
prodhimet e paketuara paraprakisht nuk vendos cmim për
njesi matese neto (neni 8 paragrafi 7);
6) shet prodhime të cilat kane mangesi ose gabim, kurse fizikisht nuk i ka vecuar nga prodhimet tjera dhe në
menyre të qarte, të dukshme dhe të lexueshme nuk ka vendosur mbishkrim se behet fjale për shitje të prodhimit me
mangesi ose gabim (neni 9);
7) prodhimin e shet në ambalazh joadekuat (neni 10 paragrafi 1);
8) në menyre të qarte dhe në vend të dukshem nuk e
vendos cmimin e letres së vecante për mbeshtjellje dhe të
zbukurimeve plotesuese, si dhe cmimin e atyre prodhimeve
dhe sherbimit për mbeshtjellje (neni 10 paragrafi 3);
9) kryen shitje të prodhimeve në gjendje refuze të cilat
nuk jane paraprakisht të paketuara, nuk i mate në prani të
konsumatorit (neni 11 paragrafi 1);
10) shitjen e prodhimeve në gjendje refuze nuk i paketon në ambalazh adekuat (neni 11 paragrafi 2);
11) shenimet që udhezojne për shitje me lirim, perkatesisht ulje të cmimit, nuk kryhen sipas dispozitave nga neni
12 paragrafet 1 dhe 2 të ketij ligji;
12) fizikisht nuk i vecon prodhimet për shitje me lirim
nga prodhimet të cilat nuk jane për shitje me lirim dhe në
menyre të qarte dhe në vend të dukshem nuk vendos
mbishkrim se behet fjale për shitje me lirim ( neni 13 paragrafi 1);
13) gjate shitjes së prodhimeve me gabim nuk vendos
mbishkrim me të cilin do të njoftohet konsumatori ku eshte
gabimi i prodhimit (neni 12 paragrafi 2 ) dhe
14) prodhimet të cilat nuk jane për shitje me lirim për
shkak të ndryshimit të afatit të perdorimit nuk i vecon në
vend të vecante dhe në menyre të qarte dhe të dukshme nuk
vendos njoftim për shkakun e uljes së cmimeve dhe afatin
perfundimtar të perdorimit të prodhimit (neni 14).
Gjobe në shume prej 200 euro në kundervlere me denare aty për aty do t'i shqiptohet edhe personit pergjegjes në
personin juridik, për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni.
Gjobe në shume prej 400 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik, për kundervajtjet nga paragrafi 1 i ketij neni.

Neni 14
Neni 138 ndryshohet si vijon:
"Gjobe në shume prej 700 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje aty për aty personit
juridik, nese:

Neni 17
Akti nga neni 31-z i ketij ligji do të miratohet në afat
prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.
Aktet nga neni 9 i ketij ligji do të miratohen në afat prej
15 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 15
Nenet 139, 140 dhe 141 shlyhen.
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
Neni 16
Nenet nga 31-zh, 31-z, 31-x, 31-i, 31-ј, 31-k, 31-ll, 31l, 31-m, 31-n, 31-nj dhe 31-e hyjne në fuqi në afat prej një
viti nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.
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Neni 18
Dispozitat e neneve 31-m dhe 31-n të ketij ligji do të
zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për mbikeqyrje
inspektuese.
Neni 19
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
593.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за индустриската сопственост,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1059/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” број 21/2009), во членот 52
став (2) зборовите: ”рок од шест месеца” се заменуваат
со зборовите: “рок од дванаесет месеци”.
Член 2
Во членот 121 став (2) зборовите: ”301 став (5)” се
заменуваат со зборовите: “297 став (5)”.
Член 3
Членот 231 се менува и гласи:
„(1) Со заштитениот географски назив се одбележуваат природни производи, индустриски непрехранбени
производи, занаетчиски производи и производи од домашна ракотворба.
(2) Со заштитениот географски назив се одбележуваат и земјоделски производи, прехранбени производи,
индустриски прехранбени производи, кои не се опфатени со Законот за квалитет на земјоделски производи.”
Член 4
Членот 318 се менува и гласи:
“(1) Доколку инспекторот утврди дека се повредени
правата од индустриска сопственост привремено ќе ги
одземе предметите со кои е извршен прекршокот и ќе
издаде потврда за привремено одземените предмети во
случај кога:
- неовластено се користи заштитен пронајдок,
- неовластено се користи или имитира заштитен индустриски дизајн,
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- неовластено се користи или имитира заштитена
трговска марка и
- неовластено се користи или имитира добро позната трговска марка.
(2) Доколку инспекторот утврди дека се повредени
правата од индустриска сопственост од ставот (1) на
овој член ќе донесе решение со кое ќе нареди да се
повлечат од употреба опремата, средствата и документите со кои е сторен прекршокот и ќе определи рок за
нивно повлекување.
(3) Доколку правното или физичкото лице не постапи по наредбата од ставот (2) на овој член, инспекторот ќе донесе решение за привремена забрана на вршење дејност во траење од 30 дена за правното лице,
а за физичко лице од 15 дена, ќе ги запечати просториите во кои се врши дејноста, ќе ги одземе опремата,
средствата и документите во врска со нив и ќе издаде
потврда за привремено одземената опрема, средства и
документи.
(4) Привремено одземените производи,опремата,
средствата и документите од ставовите (1) и (3) на овој
член, инспекторот е должен да му ги предаде на надлежниот суд.”
Член 5
Во членот 321 став (1) износот “8.000” се заменува
со износот “6.000”.
Во ставот (1) точките 1, 2, 3, 4 и 5 се менуваат и
гласат:
„1) неовластено се занимава со застапување на
правни и физички лица (членови 22 и 279);
2) неовластено користи пријавен или заштитен пронајдок (член 291 став (2));
3) неовластено користи или имитира пријавен или
заштитен индустриски дизајн (член 291 став (2));
4) неовластено користи или имитира пријавена или
заштитена трговска марка (член 291 ставови (2) и (3)) и
5) неовластено користи или имитира добро позната
трговска марка (член 291 ставови (2) и (3)).“
Член 6
Во членот 322 став (1) точка 2 зборовите: ”ставови
(3) и (4)” се заменуваат со зборовите: “став (2)”.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на
овој член инспекторот е должен на сторителот на прекршокот да му предложи постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците, пред да поднесе барање за поведување прекршочна постапка.”
Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PRONËSI INDUSTRIALE
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
pronësi industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 21/2009), në nenin 52 paragrafi (2)
fjalët: “afat prej gjashtë muajsh", zëvendësohen me fjalët:
“afat prej dymbëdhjetë muajsh”.
Neni 2
Në nenin 121 paragrafi (2) fjalët: “301 paragrafi (5)”,
zëvendësohen me fjalët: “297 paragrafi (5)”.
Neni 3
Neni 231 ndryshohet si vijon:
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"(1) Me emrin e mbrojtur gjeografik shënohen
prodhimet natyrore, prodhimet industriale joushqimore,
prodhimet zejtare dhe prodhimet e artizanatit.
(2) Me emrin e mbrojtur gjeografik shënohen edhe
prodhimet bujqësore, prodhimet ushqimore, prodhimet
industriale ushqimore, që nuk janë përfshirë me Ligjin për
kualitet të prodhimeve bujqësore.”
Neni 4
Neni 318 ndryshohet si vijon:
"(1) Nëse inspektori përcakton se janë shkelur të drejtat
e pronësisë industriale përkohësisht do t'i marrë sendet me
të cilat është bërë kundërvajtja dhe do të japë vërtetim për
sendet e marra përkohësisht në rastin kur:
- në mënyrë të paautorizuar shfrytëzohet shpikja e
mbrojtur;
- në mënyrë të paautorizuar shfrytëzohet ose imitohet
dizajni i mbrojtur industrial;
- në mënyrë të paautorizuar shfrytëzohet ose imitohet
marka e mbrojtur tregtare dhe
- në mënyrë të paautorizuar shfrytëzohet ose imitohet
marka e mirënjohur tregtare.
(2) Nëse inspektori përcakton se janë shkelur të drejtat
e pronësisë industriale nga paragrafi (1) i këtij neni do të
miratojë aktvendim me të cilin do të urdhërojë të tërhiqen
nga përdorimi pajisjet, mjetet dhe dokumentet me të cilat
është kryer kundërvajtja dhe do të përcaktojë afat për
tërheqjen e tyre.
(3) Nëse personi juridik ose fizikë nuk vepron sipas
urdhrit nga paragrafi (2) i këtij neni inspektori do të
miratojë aktvendim për ndalimin e përkohshëm të kryerjes
së veprimtarisë në kohëzgjatje prej 30 ditësh për personin
juridik, ndërsa për personin fizik prej 15 ditësh, do t’i
vulosë lokalet në të cilat kryhet veprimtaria, do t'i marrë
pajisjet, mjetet dhe dokumentet në lidhje me to dhe do të
japë vërtetim për pajisjet, mjetet dhe dokumentet e marra
përkohësisht.
(4) Prodhimet, pajisjet, mjetet dhe dokumentet e marra
përkohësisht nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni,
inspektori detyrohet që t'ia dorëzojë gjykatës kompetente."
Neni 5
Në nenin 321 në paragrafin (1) shuma “8 000”
zëvendësohet me shumën “6 000”.
Në paragrafin (1) pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5 ndryshohen si
vijojnë:
“1) në mënyrë të paautorizuar merret me përfaqësimin
e personave juridikë dhe fizikë (nenet 22 dhe 279);
2) në mënyrë të paautorizuar shfrytëzon shpikje të
paraqitur ose të mbrojtur (neni 291 paragrafi (2));
3) në mënyrë të paautorizuar shfrytëzon ose imiton
dizajn të paraqitur ose të mbrojtur industrial (neni 291
paragrafi (2));
4) në mënyrë të paautorizuar shfrytëzon ose imiton
markë të paraqitur ose të mbrojtur tregtare (neni 291
paragrafët (2) dhe (3)) dhe
5) në mënyrë të paautorizuar shfrytëzon ose imiton
markë tregtare të mirënjohur (neni 291 paragrafët (2) dhe
(3))."
Neni 6
Në nenin 322 paragrafi (1) pika 2 fjalët: “paragrafët (3)
dhe (4))” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (2)”.
Pas paragrafi t (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:
“(4) Për kundërvajtjet nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të
këtij neni, inspektori detyrohet që kryerësit të kundërvajtjes
t’i propozojë procedurë për barazim në pajtim me Ligjin
për kundërvajtje, para se të parashtrojë kërkesë për ngritje
të procedurës kundërvajtëse.”
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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594.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на производите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1060/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ
Член 1
Во Законот за безбедност на производите („Службен
весник на Република Македонија” бр. 33/2006 и 35/2007),
по членот 37 се додава нов член 37-а, кој гласи:
„Член 37-а
(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор, државниот пазарен инспектор утврди дека е сторена неправилност од членот 43-a став (1) на овој закон државниот пазарен инспектор е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност 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 вршењето на инспекцискиот надзор.
(2) Формата и содржината на поканата за едукација,
како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува министерот за економија.
(3) Едукацијата ја организира и спроведува Државниот пазарен инспекторат, односно органот кој го извршил инспекцискиот надзор, во рок не подолг од осум
дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот
надзор.
(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или за
повеќе субјекти.
(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се јави на
едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.
(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на
утврдената неправилност.
(7) Доколку државниот пазарен инспектор при
спроведување на контролниот надзор утврди дека се
отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на
овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекцискиот надзор.
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(8) Доколку Државниот пазарен инспектор при
спроведување на контролниот надзор утврди дека не се
отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на
овој член, поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред Прекршочна комисија.
(9) Државниот пазарен инспекторат, односно органот кој го извршил инспекцискиот надзор и кој ја организирал и спровел едукацијата, води евиденција за
спроведената едукација на начин пропишан од министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на економијата.“
Член 2
Во членот 39 ставот (1) се менува и гласи:
„Против секоја мерка преземена од надлежниот
инспекциски орган, може да се изјави жалба во рок од
осум дена до комисија при надлежното министерство
составена од три члена кои ги именува надлежниот министер.“
Член 3
Во членот 40 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Ако државниот пазарен инспектор, при вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека субјектите
од членот 40 на овој закон врши дејност без да е регистриран во соодветниот регистар ќе донесе решение за
привремена забрана на вршење на дејноста во траење
од 30 дена.”
Член 4
Во членот 43-а став (1) износот “1.000” се заменува
со износот “700”.
Член 5
По членот 52 се додава нов член 52-а, кој гласи:
„Член 52-а
Подзаконските акти од членот 37-а на овој закон,
министерот за економија ќе ги донесе во рок од 15 дена
од денот на влегувањето во сила на овој закон .”
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(2) Formën dhe përmbajtjen e ftesës për edukim, si dhe
mënyrën e realizimit të edukimit, i përcakton ministri i
Ekonomisë.
(3) Edukimin e organizon dhe realizon Inspektorati
Shtetëror i Tregut, përkatësisht organi që e ka kryer
mbikëqyrjen inspektuese, në afat jo më të gjatë se tetë ditë
nga dita e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese.
(4) Edukimi mund të realizohet për më tepër parregullsi
të konstatuara, të njëjta ose të njëllojta, për një ose më
tepër subjekte.
(5) Nëse në terminin e caktuar personi ose subjekti për
të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të
konsiderohet se edukimi është realizuar.
(6) Nëse personi ose subjekti për të cilin realizohet
edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe e kryen të
njëjtin, do të konsiderohet se është edukuar lidhur me
parregullsinë e konstatuar.
(7) Nëse inspektori shtetëror i tregut gjatë kryerjes së
mbikëqyrjes kontrolluese konstaton se janë mënjanuar
parregullsitë e konstatuara nga paragrafi (1) i këtij neni,
miraton konkluzion me të cilin e ndërpret procedurën e
mbikëqyrjes inspektuese.
(8) Nëse inspektori shtetëror i tregut gjatë kryerjes së
mbikëqyrjes inspektuese konstaton se nuk janë mënjanuar
parregullsitë e konstatuara nga paragrafi (1) i këtij neni,
parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës për
kundërvajtje para Komisionit për Kundërvajtje.
(9) Inspektorati Shtetëror i Tregut, përkatësisht organi
që e ka kryer mbikëqyrjen inspektuese dhe që e ka
organizuar dhe realizuar edukimin, mban evidencë për
edukimin e realizuar në mënyrën e përcaktuar nga ministri
i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore,
kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e ekonomisë."
Neni 2
Në nenin 39 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Kundër çdo mase të ndërmarrë nga organi kompetent
inspektues, mund të parashtrohet ankesë në afat prej tetë
ditësh në komisionin e ministrisë kompetente, të përbërë
prej tre anëtarëve të cilët i emëron ministri kompetent."

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURI TË PRODHIMEVE

Neni 3
Në nenin 40 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
"(2) Nëse inspektori shtetëror i tregut, gjatë kryerjes së
mbikëqyrjes inspektuese konstaton se subjekti nga neni 40
i këtij ligji kryen veprimtari pa u regjistruar në regjistrin
përkatës, do të miratojë aktvendim për ndalimin e
përkohshëm të kryerjes së veprimtarisë në kohëzgjatje prej
30 ditësh."

Neni 1
Në Ligjin për siguri të prodhimeve ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 33/2006 dhe 35/2007),
pas nenit 37 shtohet nen i ri 37-a, si vijon:

Neni 4
Në nenin 43-a paragrafi (1) shuma "1000" zëvendësohet me shumën "700".

Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
__________

"Neni 37-a
(1) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese
inspektori shtetëror i tregut konstaton se është kryer
parregullsi nga neni 43-a paragrafi (1) i këtij ligji,
inspektori shtetëror i tregut detyrohet që të përpilojë
procesverbal në të cilin do ta përcaktojë parregullsinë e
kryer me sugjerim për mënjanimin e parregullsisë së
konstatuar në afat prej tetë ditësh dhe me dorëzim të
njëkohshëm të ftesës për realizimin e edukimit të personit
ose subjektit ku është konstatuar parregullsia gjatë kryerjes
së mbikëqyrjes inspektuese.

Neni 5
Pas nenit 52 shtohet nen i ri 52-a, si vijon:
"Neni 52-a
Aktet nënligjore nga neni 37-a i këtij ligji, ministri i
Ekonomisë do t'i miratojë në afat prej 15 ditësh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji."
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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595.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за пензиското и инвалидското осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1042/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување (“Службен весник на Република Македонија” број
80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001,
85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006,
153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/10 и
156/10), по членот 18 се додава нов член 18-а, кој гласи:
„Член 18-а
На осигуреникот на кого ефективно поминати 12
месеци стаж на осигурување се сметаат како стаж на
осигурување со зголемено траење на работни места и
работи кои се изведуваат под земја и кој во текот на
осигурувањето бил распореден на работи и работни места со различни степени на зголемување на стажот на
осигурување, старосната граница за стекнување право
на старосна пензија се намалува зависно од степените
на зголемувањето на стажот и тоа за по една година,
на начин утврден со членот 18 точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од
овој закон.“
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM
PENSIONAL DHE INVALIDOR
Neni 1
Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor (''Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë'', numër 80/93, 3/94,
14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003,
50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007,
152/2008, 161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/10 dhe
156/10), pas nenit 18 shtohet nen i ri 18-a, si vijon:

Бр. 24 - Стр. 103

„Neni 18-a
Të siguruarit të cilit 12 muaj të kaluar stazhi efektiv të
sigurimit, i llogariten si stazh i sigurimit me kohëzgjatje të
zmadhuar në vende të punës dhe punë që kryhen nën tokë
dhe që gjatë sigurimit ka qenë i sistematizuar në punë dhe
vende të punës me shkallë të ndryshme të rritjes së stazhit të
sigurimit, kufiri i pleqërisë për marrjen e të drejtës së
pensionit të pleqërisë i zvogëlohet varësisht nga shkallët e
rritjes së stazhit dhe atë për nga një vit, në mënyrën e
përcaktuar me nenin 18 pikat 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 të këtij ligji."
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do
të zbatohet nga 1 janari 2012.
__________
596.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ
ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Национална агенција за
европски образовни програми и мобилност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1043/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ
И МОБИЛНОСТ
Член 1
Во Законот за основање на Национална агенција за
европски образовни програми и мобилност („Службен
весник на Република Македонија“ број 113/2007), во
членот 12 ставот 3 се менува и гласи:
„Управниот одбор го сочинуваат претседател и четири члена и тоа по двајца од Министерството за образование и наука и од Министерството за финансии и
еден член од Агенцијата за млади и спорт.“
Член 2
Во членот 13 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
„Претседателот на Управниот одбор треба да има
познавање на програмите со кои менаџира Националната агенција.“
Член 3
Во членот 14 алинејата 4 се менува и гласи:
„- не ги извршува обврските утврдени со закон и
статут.“
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Член 4
Во членот 16 став 5 алинеја 4 зборовите: „со менаџирање со програмите на заедницата“ се бришат.
По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:
„- да ги познава програмите на заедницата со кои
менаџира Националната агенција.“

Për të punësuarit në Agjencinë Nacionale që kryejnë
punë ndihmëse dhe teknike lidhur me të drejtat dhe
përgjegjësitë nga marrëdhënia e punës, zbatohen dispozitat
e Ligjit për marrëdhënie pune, dispozitat nga sfera e,
sigurimit shëndetësor, pensional dhe invalidor dhe
marrëveshja kolektive."

Член 5
По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

Neni 6
Akti i organizimit të brendshëm dhe akti i sistematizimit të vendeve të punës në Agjencinë Nacionale, të
harmonizohen me këtë ligj në afat prej 30 ditësh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.

„Член 21-а
Вработените во Националната агенција се државни
службеници, освен вработените кои вршат помошни и
технички работи.
За вработените во Националната агенција кои вршат помошни и технички работи, во однос на правата и
одговорностите од работен однос, се применуваат одредбите од Законот за работните односи, прописите од
областа на здравственото, пензиското и инвалидското
осигурување и колективен договор.“
Член 6
Актот за внатрешна организација и актот за систематизација на работните места во Националната агенција да се усогласат со овој закон во рок од 30 дена од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR THEMELIM TË AGJENCISË NACIONALE
PËR PROGRAME EVROPIANE ARSIMORE
DHE MOBILITET
Neni 1
Në Ligjin për themelim të Agjencisë Nacionale për
Programe Evropiane Arsimore dhe Mobilitet ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 113/2007 në
nenin 12 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
"Këshillin Drejtues e përbëjnë kryetari dhe katër
anëtarë si vijojnë: nga dy prej Ministrisë së Arsimit dhe
Shkencës dhe Ministrisë së Financave dhe një anëtar nga
Agjencia e Rinisë dhe Sportit. “
Neni 2
Në nenin 13 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si
vijon:
"Kryetari i Këshillit Drejtues duhet të ketë njohuri të
programeve me të cilat menaxhon Agjencia Nacionale.“
Neni 3
Në neni 14 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
"-nuk i kryen detyrat e përcaktuara me ligj dhe statut."
Neni 4
Në nenin 16 paragrafi 5 alineja 4 fjalët: "me menaxhim
me programet e bashkësisë" shlyhen.
Pas alinesë 4 shtohet alineja e re 5, si vijon:
'‘-t’i njohë programet e bashkësisë me të cilat
menaxhon Agjencia Nacionale."
Neni 5
Pas nenit 21 shtohet nen i ri 21 -a, si vijon:
"Neni 21-a
Të punësuarit në Agjencinë Nacionale janë nëpunës
shtetërorë, përveç të punësuarve që kryejnë punë ndihmëse
dhe teknike.

Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
597.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ ОВЛАСТУВАЊА ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ВО ПОГЛЕД
ВНЕСУВАЊЕ И РАСТУРАЊЕ СТРАНСКИ
СРЕДСТВА ЗА МАСОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ И
ЗА СТРАНСКАТА ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ
ВО ЈУГОСЛАВИЈА
Се прогласува Законот за престанување на важење
на Законот за вршење овластувања од страна на републичките органи на управата во поглед внесување и растурање странски средства за масовно комуницирање и
за странската информативна дејност во Југославија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1044/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВРШЕЊЕ ОВЛАСТУВАЊА ОД СТРАНА НА
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ВО
ПОГЛЕД ВНЕСУВАЊЕ И РАСТУРАЊЕ СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ
И ЗА СТРАНСКАТА ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ
ВО ЈУГОСЛАВИЈА
Член 1
Со овој закон престанува да важи Законот за вршење овластувања од страна на републичките органи на
управата во поглед внесување и растурање странски
средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен весник
на СРМ“ број 25/79).
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR SHFUQIZIMIN E LIGJIT PËR KRYERJEN E
AUTORIZIMEVE NGA ORGANET REPUBLIKANE
TË ADMINISTRATËS LIDHUR ME FUTJEN DHE
SHPËRNDARJEN E MJETEVE TË HUAJA PËR
KOMUNIKIM MASIV DHE PËR VEPRIMTARINË E HUAJ
INFORMATIVE NË JUGOSLLAVI
Neni 1
Me këtë ligj shfuqizohet Ligji për kryerjen e
autorizimeve nga organet republikane të administratës
lidhur me futjen dhe shpërndarjen e mjeteve të huaja për
komunikim masiv dhe për veprimtarinë e huaj informative
në Jugosllavi ("Gazeta Zyrtare e RSM-së" numër 25/1979).
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
598.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1046/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ
Член 1
Во Законот за шумите (“Службен весник на Република Македонија“ број 64/2009), во членот 5 по ставот
(1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Во постапката во вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекцискиот надзор и Законот за шумарска и ловна инспекција, доколку со овој закон поинаку не е уредено.“
Член 2
Во членот 12 по точката 31 се додава нова точка 31а, која гласи:
„31-а. Трајна пренамена на шумско земјиште e
пренамена на шумско земјиште за периодот во кој се
вршат работите предвидени во членот 14 на овој закон;“.
Точката 41 се менува и гласи:
“Шумски производи се сите производи од дрво во
шума и на шумско земјиште, вклучувајќи шумски дрвја и грмушки и сите нивни делови, и тоа: биомаса на
целата шумска вегетација, репродуктивните органи на
сите дрвенести, грмушести и зелјести растенија (цвет,
плод, семе), иглици и листови, гранчиња, кора и корења;“.
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По точката 41 се додава нова точка 41-а, која гласи:
“41-а. Други шумски производи се производи од
биолошко и минерално потекло во шума и на шумско
земјиште, и тоа: мов и лишаи, папрат, треви, цвеќе, лековити ароматични, јадливи и индустриски растенија,
други растенија и нивни делови (корења, кора, листови, плодови, патолошки израстоци, полупаразитски и
паразитски растенија), габи, смола, шишарки, сокови
од растенијата, листинец, трева за сено од шумски ливади и голини, дивеч и други диви животни кои живеат
во шума, тресет и хумус, песок и камен;“.
Член 3
Членот 14 се менува и гласи:
“(1) По исклучок од одредбите на членот 13 став (1)
алинеи 1 и 2 од овој закон, копачење на шуми и трајна
пренамена на шумско земјиште може да се врши:
1) кога тоа е утврдено со посебните планови и програми за стопанисување со шумите;
2) заради спроведување на документи за просторно
и урбанистичко планирање и тоа Просторен план на
Република Македонија, просторен план за регион и
просторен план за подрачје од посебен интерес за Република Македонија согласно со закон;
3) заради изградба на објекти за заштита на луѓе и
материјални добра од елементарни непогоди и одбрана
на земјата;
4) во постапка на комасација и арондација на шуми
и шумско земјиште;
5) за изградба на објекти од јавен интерес утврден
со закон и
6) за вршење на работи од јавен интерес утврден со
закон.
(2) При зафаќање на шуми и шумско земјиште субјектите кои ги градат објектите од ставот (1) точки 5 и
6 на овој член се должни да прибават согласност за
трајна пренамена на шуми и шумско земјиште од органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
(3) До започнување на вршење на планираните
активности за изградба на објекти од ставот (1) точки 5
и 6 на овој член, со шумите и шумското земјиште за
кои е дадено согласност за трајна пренамена, стопанисува дотогашниот корисник на шумата и шумското
земјиште согласно со овој закон.
(4) Трајна пренамена на шуми и шумско земјиште
за вршење на работите од ставот (1) точки 5 и 6 на овој
член може да се врши:
- на голини во шума и
- на неочувани нискостеблени шуми, деградирани
шуми и шикари.“
Член 4
По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:
„Член 14-а
Постапка за трајна пренамена
(1) За изградба на објекти од јавен интерес утврден
со закон и за вршење на работи од јавен интерес утврден со закон, инвеститорот е должен да поднесе барање
за добивање на согласност за трајна пренамена од органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
(2) Кон барањето за добивање на согласност за
трајна пренамена од ставот (1) на овој член, инвеститорот поднесува:
- техничка документација за градбата (комплетен
основен проект, посебен елаборат и фази на проектот),
- документ за регистрација за вршење на дејност од
јавен интерес и
- опис на бараната локација со нумерички податоци
и површина.
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(3) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството одлучува по барањето
за согласноста од ставот (1) на овој член во рок од 30
дена од денот на поднесувањето на барањето.“
Член 5
Членот 15 се менува и гласи:
“(1) За трајна пренамена на шуми и шумско земјиште од членот 14 став (1) точки 5 и 6 на овој закон се
плаќа надоместок во висина од вредноста за пошумување на површината колку што изнесува површината на
која е предвидена градба на објект, дрвната маса, изгубениот прираст и општокорисните функции.
(2) Без платен надоместок од ставот (1) на овој член
не може да се издаде одобрение за градење.
(3) После завршувањето на вршењето на работите
од јавен интерес инвеститорот е должен веднаш да му
плати на корисникот на шумата надоместок за пошумување во обем за десет пати поголема површина од
површината која била предмет на пренамената, во согласност со пропишаните стандарди и норми за пошумување, вклучувајќи ја и самата површина на која се
изведувале работите од јавен интерес, а извршената работа да биде констатирана со записник од Државниот
инспекторат за шумарство и ловство.“
Член 6
Во членот 25 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
“(2) Податоците од спроведената национална инвентаризација органот на државната управа надлежен
за работите од областа на шумарството ги собира, евидентира и води во единствена база на податоци.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 7
Во членот 29 ставот (11) се менува и гласи:
“Министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работите од областа на шумарството донесува поблизок пропис за:
- содржината на посебните планови за стопанисување со шумите со стопанска намена и заштитна намена,
како и начинот на нивната изработка, донесување и
одобрување,
- содржината на посебните планови за одгледување
и заштита на шумите во заштитените подрачја, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување,
- содржината на посебниот план за стопанисување
со шумите во приватна сопственост над 100 ха, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување и
- критериумите од ставот (9) на овој член за стопанисување со шумите во приватна сопственост за кои не
се изработува посебен план или програма.“
Член 8
Во членот 52 ставот (3) се брише.
Ставовите (4), (5), (6), (7) стануваат ставови (3), (4),
(5) и (6).
Член 9
Во членот 67 став (2) зборовите: “членот 96“ се заменуваат со зборовите: “членот 97“.
По ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:
„(9) Жалба против актот за издавање на одобрение за
сеча, сопственикот на шумата може да поднесе до министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од областа на шумарството.“
Ставот (9) станува став (10).
Член 10
Во членот 68 алинеја 3 по зборот “видно“ се додаваат зборовите: “и трајно“.
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Член 11
Во членот 87 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Стручните работи во шумарството Јавното
претпријатие за стопанисување со државните шуми
“Македонски шуми“ и субјектите кои управуваат со
шумите и шумското земјиште во заштитените подрачја
ги вршат без лиценца.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 12
Во членот 97 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
“(2) Лиценци за извршување на стручни работи во
шумарството се издаваат за следниве работи:
- изготвување на плански документи од членот 28
на овој закон,
- изготвување на проектна документација за изградба и одржување на шумски патишта,
- извршување на работи за собирање и доработка на
шумско семе и производство на шумски и декоративен
саден материјал,
- извршување на работи кои се однесуваат на заштита на шумите од биотски и абиотски фактори,
- извршување на работи кои се однесуваат на одгледување на шумите и ознака за сеча и
- извршување на работи кои се однесуваат на користење на други шумски производи.“
Во ставот (2) кој станува став (3) по зборот "шумарството" точката на крајот на реченицата се брише и
се додаваат зборовите: "и да има вработено најмалку
едно лице со високо образование од шумарска насока и
со најмалку две години работно искуство во областа на
шумарството.“
Ставот (3) станува став (4).
Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12) се
бришат.
Член 13
По членот 97 се додаваат два нови наслова и два
нови члена 97-а и 97-б, кои гласат:
„Начин на издавање на лиценца
Член 97-а
(1) Лиценца за вршење на стручни работи во шумарството се издава врз основа на поднесено барање до
органот на државната управа надлежен за работите од
областа на шумарството.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член правното лице поднесува:
- документ дека е регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија за изведување стручни работи од областа на шумарството,
- податоци за минималниот број на вработени со
лиценца,
- документ за поседување на опрема потребна за изведување на стручни работи од областа за која се бара
лиценцата и
- потврда за платен надоместок за барање на лиценца.
(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член физичкото лице поднесува:
- документ дека е регистриран во Централниот регистар на Република Македонија за изведување стручни работи од областа на шумарството,
- документ за стручна оспособеност (успешно завршена обука) и за времето поминато во оспособувањето,
- копија од лична карта,
- уверение за завршено соодветно образование и
- потврда за платен надоместок за барањето за лиценца.
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(4) Постапката за издавање на лиценци од членот
97 на овој закон ја спроведува Комисија за издавање на
лиценци (во натамошниот текст: Комисијата) која ја
формира министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
шумарството.
(5) Комисијата се состои од пет члена и секретар.
(6) Членови на Комисијата се докажани шумарски
стручњаци во одделни области во шумарската практика со најмалку пет години практично работно искуство
и најмалку високо образование од областа на шумарството - шумарска насока.
(7) По доставеното барање и приложените документи Комисијата ја проверува комплетноста на барањето
и доставената документација и доколку истото е комплетно во рок од 30 дена од денот на доставувањето изготвува предлог за издавање на лиценца.
(8) Доколку Комисијата утврди дека барањето за
издавање на лиценца е некомплетно, за тоа писмено го
известува барателот, кој во рок од седум дена од денот
на добивањето на известувањето треба да го комплетира барањето, а во спротивно барањето се одбива.
(9) Комисијата за својата работа има право на паричен надоместок чија висина треба да е во рамките на
реално направените трошоци потребни за работа на
Комисијата.
(10) Висината на надоместокот за работа во Комисијата ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
Издавање, промена и одземање на лиценцата
Член 97-б
(1) Врз основа на предлогот на Комисијата, министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од областа на шумарството донесува решение за издавање на лиценца, односно решение врз основа на кое барањето се одбива.
(2) Против решението со кое се одбива барањето за
издавање на лиценца може да се изјави жалба во рок од
осум дена до Владата на Република Македонија - Комисија за решавање на управна постапка во втор степен од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и ветеринарството и во спроведување на
постапката за доделување на концесии од оваа област.
(3) За добивање на лиценцата од членот 97 став (1)
на овој закон правните и физичките лица плаќаат надоместок.
(4) Висината на надоместокот од ставот (3) на овој
член ја утврдува министерот кој раководи со органот
на државната управа надлежен за работите од областа
на шумарсвтото, врз основа на реално направените
трошоци за нејзиното издавање во поглед на изготвување на потребниот материјал, печатење, копирање и за
работењето на Комисијата.
(5) За издадените и одземените лиценци органот на
државната управа надлежен за работите од областа на
шумарството, води Регистар на лиценци за вршење на
стручни работи во шумарството.
(6) Лиценците од членот 97 став (1) на овој закон
не смеат да се пренесуваат на друго правно и физичко
лице.
(7) Лиценцата се издава трајно.
(8) Правното и физичкото лице кои имаат лиценца
се должни за секоја промена да го известат органот на
државната управа надлежен за работите од областа на
шумарството во рок од 30 дена од денот на настанатата
промена.
(9) Лиценцата се одзема доколку се утврди дека
правното или физичкото лице:
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- се откаже од правото на вршење на стручни работи од областа на шумарството,
- трајно ја загуби способноста за вршење на стручни работи од областа на шумарството,
- биде лишен од деловна способност за вршење на
стручни работи од областа на шумарството,
- правосилно е осуден за кривично дело безусловна
казна затвор од најмалку шест месеци или ако му е
изречена мерка на безбедност забрана на вршење на
стручни работи од областа на шумарството и
- за секоја настаната промена не достави известување.
(10) Правното или физичкото лице на кое му е одземена лиценцата нема право во рок од пет година да
поднесе барање за издавање на нова лиценца.
(11) Формата, содржината и начинот на водење на
барањето за издавање на лиценцата, формата и содржината на образецот на лиценцата и формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот од ставот (5) на
овој член ги пропишува министерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за работите од
областа на шумарството.“
Член 14
Во членот 100 став (1) точка 2 по зборот "шумите"
се додаваат зборовите: "плановите за одгледување и заштита на шумите во заштитени подрачја".
По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:
"3) врши увид во работењето и документацијата на
правното или физичкото лице кое има лиценца за изведување на стручните работи од областа на шумарството;“.
Точките 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат точки 4, 5, 6 ,7, 8
и 9.
Ставот (2) се менува и гласи:
"За мерките од ставот (1) на овој член со исклучок
на точката 7 од ставот (1) на овој член шумарскиот
инспектор е должен да состави записник во кој ќе ја
утврди направената неправилност и за истата донесува
решение за укажување за отстранување на утврдената
неправилност на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот
надзор."
По ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4)
кои гласат:
"(3) Доколку државниот инспектор при спроведување на контролата и надзорот утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој
член, донесува заклучок со кој ја запира покренатата
постапка.
(4) Доколку државниот инспектор при спроведување на контролата и надзорот утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој
член, поднесува барање за поведување на прекршочна
постапка пред надлежниот орган."
Во ставот (3) кој станува став (5) по зборот "шумите" се додаваат зборовите: "и субјектите кои ги спроведуваат плановите за одгледување и заштита на шумите
во заштитените подрачја."
Ставот (4) станува став (6).
Ставот (5) кој станува став (7) се менува и гласи:
"(7) Жалбата против решението од ставот (2) на
овој член може да се изјави до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.
Ставот (6) станува став (8).
Член 15
Одредбата од членот 100 став (7) од Законот за шумите ќе започне да се применува со започнување на
примената на Законот за инспекцискиот надзор .
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Член 16
Во членот 101 став (1) по точката 3 се додава нова
точка 4, која гласи:
„4) не го пошуми земјиштето (член 15 став 3));
Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23 и 24 стануваат точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25.
Во точката 25 која станува точка 26 пред зборовите:
"не овозможи" се додаваат зборовите: "не постапува по
донесеното решение".
Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PYJE
Neni 1
Në Ligjin për pyje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 64/2009), në nenin 5 pas paragrafit (1)
shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:
"(2) Në procedurën e kryerjes së mbikëqyrjes
inspektuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për
mbikëqyrje inspektuese dhe Ligjit për inspeksionin e
pyjeve dhe gjuetisë, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar
ndryshe."
Neni 2
Në nenin 12 pas pikës 31 shtohet pikë e re 31-a, si
vijon:
"31-a. Ridedikim i përhershëm i tokës pyjore është
ridedikimi i tokës pyjore për periudhën në të cilën kryhen
punët e parapara në nenin 14 të këtij ligji;".
Pika 41 ndryshohet si vijon:
"Prodhime pyjore janë të gjitha prodhimet e drurit në
pyll dhe në tokën pyjore, duke i përfshirë drunjtë pyjorë
dhe kaçubat dhe tërë pjesët e tyre, si vijojnë: biomasën e
tërë vegjetacionit pyjor, organet reproduktive të të gjitha
bimëve drurore, të kaçubave dhe barishtore (lulja, fruti,
fara), luspat dhe gjethet, degët, lëvoren dhe rrënjët;".
Pas pikës 41 shtohet pikë e re 41-a, si vijon:
"41-a. Prodhime tjera pyjore janë prodhimet me
orgjinë biologjike dhe minerale në pyll dhe në tokën
pyjore, si vijojnë: myshku dhe likeni, fieri, barërat, lulet,
bimët shëruese-aromatike, bimët e ngrënshme dhe bimët
industriale, bimët tjera dhe pjesët e tyre (rrënjët, lëvorja,
gjethet,
frutat,
breshkëzat
patologjike,
bimët
gjysmëparazitare dhe parazitare), kërpudhat, rrëshira, boça
e pishës, lëngjet e bimëve, gjethori, bari për sanë nga
livadhet pyjore dhe vendet e papyllëzuara, egërsirat dhe
kafshët tjera të egra të cilat jetojnë në pyll, torfa dhe
humusi, rëra dhe guri;".
Neni 3
Neni 14 ndryshohet si vijon:
"(1) Me përjashtim nga dispozitat e nenit 13 paragrafi
(1) alinetë 1 dhe 2 të këtij ligji, shkulja e pyjeve dhe
ridedikimi i përhershëm i tokës pyjore mund të kryhet:
1) kur kjo është përcaktuar me planet dhe programet e
posaçme për ekonomizim me pyje;
2) për zbatimin e dokumenteve për planifikim
hapësinor dhe urbanistik, Planit hapësinor të Republikës së
Maqedonisë, Planit hapësinor për rajon dhe Planit
hapësinor për zonë me interes të veçantë për Republikën e
Maqedonisë në pajtim me ligjin;
3) për ndërtimin e objekteve për mbrojtjen e njerëzve
dhe të mirave materiale nga fatëkeqësitë elementare dhe
mbrojtjen e vendit;
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4) në procedurë të komasacionit dhe arondacionit të
pyjeve dhe tokës pyjore;
5) për ndërtimin e objekteve me interes publik, të
përcaktuar me ligj dhe
6) për kryerjen e punëve me interes publik, të
përcaktuar me ligj.
(2) Gjatë zënies së pyjeve dhe tokës pyjore, subjektet
që i ndërtojnë objektet nga paragrafi (1) pikat 5 dhe 6 të
këtij neni, detyrohen që të marrin pëlqim për ridedikim të
përhershëm të pyjeve dhe tokës pyjore, nga organi i
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e
pylltarisë.
(3) Deri në fillimin e realizimit të aktiviteteve të
planifikuara për ndërtimin e objekteve nga paragrafi (1)
pikat 5 dhe 6 të këtij neni, me pyjet dhe tokën pyjore për të
cilat është dhënë pëlqim për ridedikim të përheshëm,
ekonomizon shfrytëzuesi i deriatëhershëm i pyllit dhe tokës
pyjore në pajtim me këtë ligj.
(4) Ridedikimi i përhershëm i pyjeve dhe tokës pyjore
për kryerjen e punëve nga paragrafi (1) pikat 5 dhe 6 të
këtij neni, mund të kryhet:
- në vende të papyllëzuara në pyll dhe
- në pyje me trungje të ulta të paruajtura, pyje të
degraduara dhe kaçuba."
Neni 4
Pas nenit 14 shtohet nen i ri 14-a, si vijon:
"14-a
Procedura për ridedikim të përhershëm
(1) Për ndërtimin e objekteve me interes publik të
përcaktuara me ligj dhe për kryerjen e punëve me interes
publik të përcaktuara me ligj, investitori detyrohet që të
parashtrojë kërkesë për marrjen e pëlqimit për ridedikim të
përhershëm nga organi i administratës shtetërore,
kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.
(2) Me kërkesë për marrjen e pëlqimit për ridedikim të
përhershëm nga paragrafi (1) i këtij neni, investitori
parashtron:
- dokumentacion teknik për objektin (projekt themelor
të kompletuar, elaborat të posaçëm dhe faza të projektit),
- dokument për regjistrim për kryerjen e veprimtarisë
me interes publik dhe
- përshkrim të lokacionit të kërkuar me të dhëna
numerike dhe sipërfaqes.
(3) Organi i administratës shtetërore kompetent për
kryerjen e punëve nga sfera e pylltarisë, vendos për
kërkesë për pëlqim nga paragrafi (1) i këtij neni, në afat
prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës."
Neni 5
Neni 15 ndryshohet si vijon:
"(1) Për ridedikim të përhershëm të pyjeve dhe tokës
pyjore nga neni 14 paragrafi (1) pikat 5 dhe 6 të këtij ligji,
paguhet kompensim në lartësi të vlerës për pyllëzim të
sipërfaqes aq sa është sipërfaqja në të cilën është paraparë
ndërtimi i objektit, masa e drunjve, rritja e humbur dhe
funksionet me interes të përgjithshëm.
(2) Pa kompensim të paguar nga paragrafi (1) i këtij
neni, nuk mund të lëshohet leje për ndërtim.
(3) Pas përfundimit të punëve me interes publik,
investitori detyrohet që menjëherë t'ia paguajë shfrytëzuesit
të pyllit kompensimin për pyllëzim, në vëllim për sipërfaqe
dhjetë herë më të madhe nga sipërfaqja që ka qenë lëndë e
ridedikimit, në pajtim me standardet dhe normat e
përcaktuara për pyllëzim, duke e përfshirë edhe sipërfaqen
ku janë kryer punët me interes publik, e puna e kryer të
konstatohet me procesverbal nga Inspektorati Shtetëror i
Pylltarisë dhe Gjuetisë."
Neni 6
Në nenin 25 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2),
si vijon:
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"(2) Të dhënat nga inventarizimi nacional i realizuar,
organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e
punëve nga sfera e pylltarisë i grumbullon, evidenton dhe
mban në bazën unike të të dhënëve."
Paragrafi (2) bëhet paragraf (3)
Neni 7
Në nenin 29 paragrafi (11) ndryshohet si vijon:
"Ministri që udhëheq me organin e administratës
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
pylltarisë miraton rregullë më të përafërt për:
- përmbajtjen e planeve të posaçme për ekonomizim
me pyje me dedikim afarist dhe dedikim për mbrojtje, si
dhe mënyrën e përpilimit, miratimit dhe lejimit të tyre;
- përmbajtjen e planeve të posaçme për kultivim dhe
mbrojtje të pyjeve në zonat e mbrojtura, mënyrën e
përpilimit, miratimit dhe lejimit të tyre;
- përmbajtjen e planeve të posaçme për ekonomizim
me pyjet në pronësi private mbi 100 ha, mënyrën e
përpilimit, miratimit dhe lejimit të tyre dhe
- kriteret nga paragrafi (9) i këtij neni për ekonomizim
me pyjet në pronësi private, për të cilat nuk përpilohet plan
ose program i posaçëm."
Neni 8
Në nenin 52 paragrafi (3) shlyhet.
Paragrafët (4), (5), (6), (7) bëhen paragrafë (3), (4), (5)
dhe (6).
Neni 9
Në nenin 67 paragrafi (2) fjalët: "neni 96" ndryshohen
me fjalët: "neni 97".
Pas paragrafit (8) shtohet paragrafi i ri (9), si vijon:
"(9) Ankesë kundër aktit për lëshimin e lejes për prerje,
pronari i pyllit mund të parashtrojë te ministri i cili
udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent
për kryerjen e punëve nga sfera e pylltarisë."
Paragrafi (9) bëhet paragraf (10).
Neni 10
Në nenin 68 në alinenë 3 pas fjalëve: "në mënyrë të
dukshme" shtohen fjalët: "dhe të përhershme".
Neni 11
Në nenin 87 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2),
si vijon:
"(2) Punët profesionale në pylltari Ndërmarrja Publike
për ekonomizim me pyjet shtetërore "Pyjet e Maqedonisë"
dhe subjektet që menaxhojnë me pyjet dhe tokën pyjore në
zona të mbrojtura, i kryejnë pa licencë."
Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).
Neni 12
Në nenin 97 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
"(2) Licenca për kryerjen e punëve profesionale në
pylltari lëshohet për punët në vijim:
- përpilimin e dokumentacionit të planit nga neni 28 i
këtij ligji,
- përpilimin e dokumentacionit të projektit për ndërtim
dhe mirëmbajtje të rrugëve malore,
- kryerjen e punëve për mbledhjen dhe përpunimin e
farës pyjore dhe prodhimimin e materialit pyjor dhe
materialit mbëltues dekorativ,
- kryerjen e punëve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e
pyjeve nga faktorët biotikë dhe abiotikë;
- kryerjen e punëve që kanë të bëjnë me kultivimin e
pyjeve dhe me shenjën për prerje dhe
- kryerjen e punëve që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e
prodhimeve tjera të pyjeve."
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Në paragrafin (2) që bëhet paragraf (3) pas fjalës
"pylltarisë" pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen
fjalët: "dhe të ketë të punësuar së paku në person me arsim
të lartë nga dega e pylltarisë dhe me së paku dy vjet
përvojë pune në sferën e pylltarisë."
Paragrafët (4), (5), (6), (7) (8), (9), (10), (11) dhe (12)
shlyhen.
Neni 13
Pas nenit 97 shtohen dy tituj të rinj dhe dy nene të reja
97-a dhe 97-b, si vijojnë:
"Mënyra e lëshimit të licencës
Neni 97-a
(1) Licencë për kryerjen e punëve profesionale në
pylltari lëshohet në bazë të kërkesës së parashtruar në
organin e administratës shtetërore, kompetent për punët
nga sfera e pylltarisë.
(2) Me kërkesë nga paragrafi (1) i këtij neni, personi
juridik parashtron:
- dokument se është i regjistruar në Regjistrin Qëndror
të Republikës së Maqedonisë për kryerjen e punëve
profesionale nga sfera e pylltarisë,
- të dhëna për numrin minimal të të punësuarve me
licencë,
- dokument për posedimin e pajisjes së nevojshme për
kryerjen e punëve profesionale nga sfera për të cilën
kërkohet licencë dhe
- vërtetim për kompensim të paguar për kërkesë të
licencës.
(3) Me kërkesë nga paragrafi (1) i këtij neni, personi
fizik parashtron:
- dokument se është i regjistruar në Regjistrin Qendror
të Republikës së Maqedonisë për kryerjen e punëve
profesionale nga sfera e pylltarisë,
- dokument për aftësim profesional (trajnim të mbaruar
me sukses) dhe për kohën e kaluar në aftësim,
- kopje të letërnjoftimit,
- certifikatë për arsimin e kryr përkatës dhe
- vërtetim për kompensim të paguar për kërkesën për
licencë.
(4) Procedurën për lëshimin e licencave nga neni 97 i
këtij ligji, e zbaton Komisioni për Lëshimin e Licencave
(në tekstin e mëtejmë: Komisioni), të cilin e formon
ministri i cili udhëheq me organin e administratës
shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
pylltarisë.
(5) Komisioni përbëhet prej pesë anëtarëve dhe
sekretarit.
(6) Anëtarët e komisionit janë ekspertë të dëshmuar të
pyjeve në sfera të veçanta në praktikën pyjore me së paku
pesë vjet përvojë pune praktike dhe së paku arsim të lartë
nga sfera e pylltarisë-drejtimi i pyjeve.
(7) Pas kërkesës së dorëzuar dhe dokumenteve të
parashtruara, Komisioni e kontrollon kopletimin e kërkesës
dhe dokumentacionit të dorëzuar dhe nëse ajo është e
kompletuar në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit,
përpilon propozim për lëshimin e licencës.
(8) Nëse Komisioni konstaton se kërkesa për lëshimin e
licencës nuk është e kompletuar, për këtë me shkrim e
njofton kërkuesin, i cili në afat prej shtatë ditësh pas
marrjes së njoftimit duhet ta kompletojë kërkesën, në të
kundërtën kërkesa refuzohet.
(9) Komisioni për punën e vet ka të drejtë në
kompensim në para, lartësia e të cilit duhet të jetë në
kuadër të shpenzimeve të bëra reale të nevojshme për
punën e Komisionit.
(10) Lartësinë e kompensimit për punën në Komision e
përcakton ministri i cili udhëheq me organin e
administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve
nga sfera e pylltarisë.
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Lëshimi, ndryshimi dhe heqja e licencës
Neni 97-b
(1) Në bazë të propozimit të Komisionit, ministri i cili
udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent
për kryerjen e punëve nga sfera e pylltarisë, miraton
aktvendim për lëshimin e licencës, përkatësisht aktvendim
në bazë të të cilit kërkesa refuzohet.
(2) Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet kërkesa
për lëshimin e licencës mund të parashtrohet ankesë në afat
prej tetë ditësh në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë në Komisionin për zgjidhjen e procedurës administrative
në shkallë të dytë nga sfera e bujqësisë, pylltarisë,
ekonomisë së ujërave dhe veterinarisë dhe në zbatimin e
procedurës për ndarjen e koncesioneve në këtë sferë.
(3) Për marrjen e licencës nga neni 97 paragrafi (1) i
këtij ligji, personat juridikë dhe fizikë paguajnë
kompensim.
(4) Lartësinë e kompensimit nga paragrafi (3) i këtij
neni, e përcakton ministri i cili udhëheq me organin e
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve
nga sfera e pylltarisë, në bazë të shpenzimeve të bëra reale
për lëshimin e saj në aspekt të përgatitjes së materialit të
nevojshëm, shtypjes, kopjimit dhe për punën e komisionit.
(5) Për licencat e lëshuara dhe për licencat e hequra,
organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e
punëve nga sfera e pylltarisë, mban Regjistër të licencave
për kryerjen e punëve profesionale në pylltari.
(6) Licencat nga neni 97 paragrafi (1) i këtij ligji, nuk
mund t'i barten personit tjetër juridik dhe fizik.
(7) Licenca lëshohet në mënyrë të përhershme.
(8) Personi fizik dhe juridik që kanë licencë detyrohen
që për çdo ndryshim ta njoftojnë organin e administratës
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
pylltarisë në afat prej 30 ditësh nga dita e ndryshimit të
bërë.
(9) Licenca hiqet, nëse konstatohet se personi fizik ose
juridik:
- tërhiqet nga e drejta për kryerjen e punëve
profesionale nga sfera e pylltarisë;
- në mënyrë të përhershme e humb aftësinë për kryerjen
e punëve profesionale nga sfera e pylltarisë;
- privohet nga aftësia për punë për kryerjen e punëve
profesionale nga sfera e pylltarisë;
- është i dënuar në mënyrë të plotfuqishme për vepër
penale për dënim me burg pa kusht prej së paku gjashtë
muaj, ose nëse i është shqiptuar masa ndalim për kryerjen e
punëve profesionale nga sfera e pylltarisë dhe
- për çdo ndryshim të kryer nuk dorëzon njoftim.
(10) Personi fizik ose juridik të cilit i është hequr
licenca nuk ka të drejtë që në afat prej pesë vjetësh të
parashtrojë kërkesë për lëshimin e licencës së re.
(11) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e udhëheqjes
së kërkesës për lëshimin e licencës, formën dhe
përmbajtjen e formularit të licencës dhe formën,
përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit nga
paragrafi (5) i këtij neni, i përcakton ministri i cili udhëheq
me organin e administratës shtetërore kompetent për
kryerjen e punëve nga sfera e pylltarisë.
Neni 14
Në nenin 100 paragrafi (1) në pikën 2 pas fjalës "pyjet"
shtohen fjalët: "planet për kultivimin dhe mbrojtjen në
rajone të mbrojtuar,".
Pas pikës 2 shtohet pika e re 3 si vijon:
"3) të kryejë inspektim në punën dhe dokumentacionin
e personit juridik ose fizik që kanë licencë për kryerjen e
punëve profesionale nga sfera e pylltarisë;".
Pikat 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8 bëhen pika 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
" Për masat nga paragrafi (1) i këtij neni me përjashtim
të pikës 7 nga paragrafi (1) i këtij neni, inspektori i
pylltarisë detyrohet që të përpilojë procesverbal në të cilin

25 февруари 2011

do ta përcaktojë parregullsinë e kryer dhe për të njëjtën do
të miratojë aktvendim për sugjerim të mënjanimit të
parregullsisë së përcaktuar të personit ose subjektit ku
është përcaktuar parregullsia gjatë kryerjes së mbikëqyrjes
inspektuese."
Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe
(4), si vijojnë:
"(3) Nëse inspektori shtetëror gjatë kryerjes së
kontrollit dhe mbikëqyrjes konstaton se janë mënjanuar
parregullsitë e konstatuara nga paragrafi (1) i këtij neni,
miraton konkluzion me të cilin ndërpritet procedura e
ngritur.
4) Nëse inspektori shtetëror gjatë kryerjes së kontrollit
dhe mbikëqyrjes konstaton se nuk janë mënjanuar
parregullsitë e konstatuara nga paragrafi (1) i këtij neni,
parashtron kërkesë për ngritje të procedurës kundërvajtëse
në organin kompetent."
Në paragrafin (3) që bëhet paragrafi (5) pas fjalës
"pyjet" shtohen fjalët: "dhe subjektet që i realizojnë planet
për kultivim dhe mbrojtje të pyjeve në zona të mbrojtura."
Paragrafi (5) që bëhet paragrafi (7) ndryshohet si vijon:
"(7) Ankesë kundër aktvendimit nga paragrafi (2) i
këtij neni, mund të parashtrohet te ministri që udhëheq me
organin e administratës shtetërore, kompetent për punët
nga sfera e pylltarisë."
Paragrafi (6) që bëhet paragraf (8).
Neni 15
Dispozita e nenit 100 paragrafi (7) të Ligjit për pyje, do
të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për
mbikëqyrje inspektuese.
Neni 16
Në nenin 101 paragrafi (1) pas pikës 3 shtohet pikë e re
4, si vijon:
"4) nuk e pyllëzon tokën (neni 15 paragrafi (3));.
Pikat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23 dhe 24 bëhen pika 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11),
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), 19, 20, 21, 22), 23, 24 dhe 25.
Në pikën 25 që bëhet pika 26 para fjalëve: "nuk
mundëson" shtohen fjalët: "nuk vepron sipas aktvendimit
të miratuar".
Neni 17
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
599.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1049/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО
Член 1
Во Законот за ветеринарно здравство (“Службен
весник на Република Македонија“ број 113/2007), во
членот 2 точка 7 по зборовите: „Ветеринарна комора“
се додаваат зборовите: „на Република Македонија“.
Член 2
По членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:
„Член 2-а
Супсидијарнa примена на законот
(1) Во постапката за издавање на решенија ќе се
применува Законот за општа управна постапка доколку
со овој закон поинаку не е уредено.
(2) Во постапката за вршење на инспекциски надзор
ќе се применува Законот за инспекциски надзор и Законот за безбедност на храна, доколку со овој закон поинаку не е уредено.“
Член 3
Во текстот на законот зборот „министерот“ и зборовите: “министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Агенцијата“, зборовите: „министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат
со зборот „Агенцијата“, а зборовите: „надлежен орган“
се заменуваат со зборот „Агенцијата“.
Во текстот на законот по зборот „директорот“ се
додаваат зборовите: „на Агенцијата“.
Член 4
Во членот 3 точките 60 и 61 се бришат.
Точките 62 и 63 стануваат точки 60 и 61.
Во точката 64 која станува точка 62 зборовите:
“Управата за ветеринарство како орган на државната
управа во состав на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство” се заменуваат со зборовите: “Агенцијата за храна и ветеринарство (во натамошниот текст: Агенцијата)”.
Точката 65 која станува точка 63 се менува и гласи:
„63. “Директор на Агенцијата” е директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија;”.
Точките 66 и 67 стануваат точки 64 и 65.
Член 5
Во членот 5 став (1) точката 1 се брише.
Точката 2 станува точка 1.
Во точката 3 која станува точка 2 зборовите: “по
договор со Министерството за потребите на надлежниот орган“ се заменуваат со зборовите: “за потребите на
Агенцијата врз основа на договор“.
Член 6
Членот 7 се менува и гласи:
“Надлежности на Агенцијата
Агенцијата се грижи за спроведување на политиката во вршењето на ветеринарната дејност од областа на
ветеринарното здравство и ветеринарното јавно здравство.”
Членот 8 се брише.

Член 7

Член 8
Насловот на членот 10 се менува и гласи: “Активности на директорот на Агенцијата“.
Во воведната реченица зборовите: “Управата за ветеринарство” се заменуваат со зборот “Агенцијата”.
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Во точката 2 зборовите: “му предлага на министерот” се заменуваат со зборот „објавува“.
Во точката 8 по зборовите: „здравствена заштита “
се додаваат зборовите: „благосостојба на животните и
идентификација“.
По точката 13 се додаваат пет нови точки 14, 15, 16,
17 и 18, кои гласат:
“14) обезбедува висок степен на координација со
други органи на државната управа за спроведување на
активностите од областа на ветеринарното здравство;
15) дава мислење по билатерални и мултилатерални меѓународни спогодби од ветеринарната област;
16) издава и одзема решенија за овластување за вршење на ветеринарната дејност од јавен интерес;
17) определува референтни лаборатории (домашни
или странски) по претходно спроведена постапка на јавен конкурс, го одредува подрачјето на нивно дејствување, како и нивните обврски согласно со овој и друг
закон од областа на ветеринарното здравство;
18) ги определува границите на епизоотиолошките
подрачја и“.
Точката 14 станува точка 19.
Член 9
Во насловот на Одделот II по зборот „комора“ се
додаваат зборовите: „на Република Македонија“.
Член 10
Насловот на членот 13 се менува и гласи: „Ветеринарна комора на Република Македонија“.
Во членот 13 став (1) по зборот „комора“ се додаваат зборовите: „на Република Македонија“, а по зборот
„медицина“ се додаваат зборовите: „(во натамошниот
текст: Комората)“.
Во ставот (3) зборовите: „Ветеринарната комора“ се
заменуваат со зборот „Комората“, а по зборот „лиценци“ се додаваат зборовите: „надоместок за печатење и
дистрибуирање на обрасците на документи за спроведување на активностите од членот 26 на овој закон“.
Во ставот (4) зборовите: „Ветеринарната комора“ се
заменуваат со зборот „Комората“.
Во ставот (5) во воведната реченица зборовите:
„Ветеринарната комора“ се заменуваат со зборот „Комората“, а во точката 8 зборот “Министерството” се заменува со зборот “Агенцијата”.
По точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:
„9) печати и дистрибуира обрасците на документи
за спроведување на активностите од членот 26 на овој
закон;“.
Точките 9 и 10 стануваат точки 10 и 11.
Во ставот (6) броевите: „1, 2 и 3“ се заменуваат со
броевите „1, 2, 3 и 9“.
По ставот (7) се додаваат три нови става (8), (9) и
(10), кои гласат:
„(8) За печатените и дистрибуирани обрасци на документи за спроведување на активностите од членот 26
на овој закон, комората води евиденција.
(9) За печатените и дистрибуирани обрасци на документи за спроведување на активностите од членот 26
на овој закон, ветеринарните друштва плаќаат надоместок во висина од стварно направените трошоци потребни за нивно печатење и дистрибуирање.
(10) Формата и содржината на евиденцијата на печатени и дистрибуирани обрасци на документи за
спроведување на активностите од членот 26 на овој закон и висината на надоместокот за печатени и дистрибуирани документи за спроведување на активностите
од членот 26 на овој закон ги пропишува директорот на
Агенцијата.“
Во ставот (8) кој станува став (11) зборовите: „Ветеринарната комора“ се заменуваат со зборот „Комората“.
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Член 11
Во насловот на членот 14 зборовите: „Ветеринарната комора“ се заменуваат со зборот „ Комората“.
Во членот 14 став (1) броевите „1, 2 и 3“ се заменуваат со броевите „1, 2, 3 и 9“, а зборовите: „Ветеринарната комора“ се заменуваат со зборот „Комората“.
Во ставот (3) зборовите: „Ветеринарната комора“ се
заменуваат со зборот „Комората“, а зборот “Министерството” се заменува со зборот “Агенцијата”.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) За видовите на обрасците на документите за
спроведување на активностите од членот 26 на овој закон, кои ќе ги печати и дистрибуира комората, Агенцијата и Комората ќе склучат договор.“
Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: „Ветеринарната комора“ се заменуваат со зборот „Комората“, а броевите „1, 2 и 3“ се заменуваат со броевите „1,
2, 3 и 9“.
Во ставот (5) кој станува став (6) зборовите: „Ветеринарната комора“ се заменуваат со зборот „Комората“.
Во точката 3 зборовите: „договорот од ставот (3)“
се заменуваат со зборовите: „договорите од ставовите
(3) и (4)“.

„(7) За извршување само на здравствена заштита на
животните од членот 26 став (2) точки 1 и 22 покрај условите од ставот (1) на овој член ветеринарните амбуланти, клиники и болници треба да имаат склучено договор со одгледувачот. Одгледувачот може да склучи
договор само со една ветеринарна амбуланта, клиника
или болница.
(8) Здравствената заштита на животните и ветеринарното јавно здравство од членовите 25, 26 и 33 на
овој закон може да ја вршат и Ветеринарни служби на
одгледувалиште доколку се одобрени согласно со членот 44 од овој закон и тоа само врз животните кои се
сопственост на правното лице кое ја основало ветеринарната служба на одгледувалиштето.
(9) Трошоците за извршените активности согласно
со ставот (8) на овој член се на товар на правното лице
кое ја основало ветеринарната служба на одгледувалиштето.“
Ставовите (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (10),
(11), (12) и (13).

Член 12
Во членот 15 став (2) по точката 1 се додава нова
точка 2, која гласи:
„2) врши процена на пазарната вредност на заклани
или убиени животни, производи, нус производи од животинско потекло и храна за животни согласно со членот 98-а од овој закон при спроведување на мерки за
сузбивање и искоренување на заразни болести;“.
Точките 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 стануваат точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.

Член 19
По членот 40 се додава нов член 40-а, кој гласи:

Член 13
Во членот 26 став (2) се додава нова точка 22, која
гласи:
„22) здравствена заштита на домашни миленици по
однос на спроведување на заштитни мерки на контрола на
беснило и идентификација и регистрација на кучиња.“
Член 14
Во членот 28 ставот (4) се менува и гласи:
„Директорот на агенцијата ги пропишува ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на
семе за вештечко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција од ставот (3) на
овој член и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони.“
Член 15
Во членот 30 ставот (2) се менува и гласи:
„Директорот на Агенцијата ги пропишува поблиските услови во поглед на просториите, опремата и
инструментите, како и начинот на вршење на прометот
од ставот (1) на овој член, како и официјалните контроли при ставање во промет на семе, ембриони и јајце
клетки.“
Член 16
Во членот 31 став (3) зборот “Министерството” се
заменува со зборот “Агенцијата”.
Член 17
Во членот 36 став (6) зборовите: “од министерот”
се бришат.
По ставот (6) се додаваат три нови става (7), (8) и
(9), кои гласат:

Член 18
Во членот 40 став (1) зборот “Министерството” се
заменува со зборот “Агенцијата“.

„Член 40-а
Издавање на Решение за овластување
(1) Издавањето на решение за овластување на ветеринарните служби на одгледувалиштето за вршење на
активностите од областа на здравствена заштита на животните од членот 26 на овој закон, како и на ветеринарните амбуланти, клиники и болници кои ќе вршат
активности од областа на здравствена заштита на животните од членот 26 став (2) точки 1 и 22 на овој закон, се врши врз основа на поднесено барање.
(2) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува
до Агенцијата.“
Член 20
Во членот 42 став (1) алинеја 3 зборовите: “министерот ќе овласти со решение и директорот” се заменуваат со зборовите: “директорот на Агенцијата ќе овласти со решение и”.
Член 21
Во членот 49 став (4) по зборовите: “задолжително
се пријавуваат“ се додаваат зборовите: “начинот и постапката за утврдување на пазарната вредност во однос
на директните загуби за сопствениците на животни од
ставовите (2) точка а) и (3) точка б) алинеја 1 на овој
член“.
Член 22
Во членот 54 став (2) по точката 11 се додава нова
точка 12, која гласи:
„12) други посебни мерки во зависност од природата на болеста во согласност со трендовите и стандардите на Европската унија и ОИЕ;“.
Точките 12 и 13 стануваат точки 13 и 14.
Член 23
Во членот 55 став (2) по точката 15 се додава нова
точка 16, која гласи:
„16) други посебни мерки во зависност од природата на болеста во согласност со трендовите и стандардите на Европската унија и ОИЕ;“.
Точките 16 и 17 стануваат точки 17 и 18.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
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„(4) Мерките од ставот (2) на овој член може да се
применат и во случај на појава на болест согласно со
членот 49 став (2) точка б) од овој закон.“
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).
Член 24
Во членот 57 ставот (5) се брише.
Член 25
Во членот 58 ставот (4) се менува и гласи:
„Директорот на Агенцијата поблиску ги пропишува
условите за ставање во промет за одделни видови на
животни, нивната намена, како и начинот на вршење
на официјални контроли при ставање во промет на животни.“
Член 26
Во членот 59 по ставот (3) се додава нов став (4),
кој гласи:
„(4) Директорот на Агенцијата го пропишува начинот на вршење на официјaлни контроли на живи животни на местото на потекло.“
Член 27
Во членот 60 по ставот (3) се додава нов став (4),
кој гласи:
„(4) Директорот на Агенцијата го пропшишува начинот на вршење на официјaлни контроли на живи животни на местото на дестинација.“
Член 28
Во членот 65 став (2) воведната реченица се менува
и гласи: “Директорот на Агенцијата ги прогласува слободните зони врз основа на податоците во однос на:“.
Член 29
Во членот 66 по ставот (3) се додава нов став (4),
кој гласи:
„(4) Директорот на Агенцијата поблиску ги пропишува условите за ставање во промет на производи и
нуспроизводи од животинско потекло како и начинот и
постапката за вршење на официјални контроли при
промет на производи и нуспроизводи од животинско
потекло.“
Членот 71 се брише.

Член 30

Член 31
Во членот 77 став (1) зборовите: “производи и нуспроизводи од животинско потекло” се бришат.
Членот 78 се брише.

Член 32

Член 33
Во членот 80 став (2) по зборот „карантинот“ се додаваат зборовите: „посебните услови за одобрување на
карантинскиот центар во зависност од видот на животните”.
Член 34
Во членот 81 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
„(3) Забранет е увоз на патоген материјал штетен за
здравјето на луѓето или животните.
(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, надлежниот орган може да одобри увоз на патоген материјал,
само кога патогениот материјал е наменет за научноистражувачки и дијагностички цели и веднаш по увозот да биде пренесен директно во соодветните научноистражувачки, дијагностички или образовни институции.”
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Ставот (3) кој станува став (5) се мeнува и гласи:
“(5) Директорот на Агенцијата ги пропишува условите за увоз на живи животни и производи и нуспроизводи од животинско потекло, објавува листи на трети
земји и објекти од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката од ставот (1) на овој член.“
Член 35
Во членот 82 ставот (4) се менува и гласи:
„Владата на Република Македонија ги определува
ветеринарните инспекциски места на граничните премини и ја пропишува постапката и начинот на определување на ветеринарните инспекциски места на граничните премини.“
Член 36
Во членот 84 став (1) во првата реченица по зборовите: “од животинско потекло” по запирката се додава
зборот “најмалку”.
Член 37
Во членот 85 став (2) по зборовите: “се однесуваат”
се додава сврзникот “и”.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Директорот на Агенцијата објавува листа на
животни, производи и нуспроизводи од животинско
потекло кои подлежат на проверки од ставот (1) на овој
член.“
Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: “што
ја донесува министерот, која се објавува” се заменуваат
со зборовите: “што ја објавува директорот на Агенцијата”.
Ставот (4) станува став (5).
Член 38
Членот 95 се менува и гласи:
„Внесување на производи во складовите во слободните зони, слободните складови и царинските складови
(1) Mоже да биде дозволенo складирање на производи во складови во слободните зони, слободните складови, царинските складови, само во случаи кога одговорното лице однапред ќе се изјасни дека согласно со
царинските прописи, пратката ќе биде пуштена во слободен промет или ќе се користи за некоја друга крајна
намена и ќе се изјасни дали производите ги исполнуваат или не ги исполнуваат условите за увоз. доколку не
е наведена нивната крајна намена, производите ќе се
сметаат како да се наменети за пуштање во слободен
промет.
(2) За да се утврди дали пратките од ставот (1) на
овој член ги исполнуваат условите за увоз, официјалниот ветеринар на граничен премин на влез врши нивна проверка и преглед согласно со членот 85 став (1) на
овој закон.
(3) За производите кои ги исполнуваат условите за
увоз, официјалниот ветеринар на граничен премин на
влез и царинскиот орган на граничниот премин на влез,
одобруваат влез и складирање во складовите од ставот
(1) на овој член. Овие производи ќе се сметаат како подобни за пуштање во слободен промет од ветеринарен
аспект.
(4) За производите кои не ги исполнуваат условите
за увоз, официјалниот ветеринар на граничен премин
на влез и царинскиот орган на граничниот премин на
влез, може само да одобрат влез и складирање во складовите од ставот (1) на овој член, доколку:
- производите не потекнуваат од трета земја која е
предмет на забрана согласно со членот 81 од овој зако и
- складовите во слободните зони, слободните складови и царинските складови се одобрени од надлежниот орган, за складирање на производи.
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(5) Агенцијата, заради обезбедување на здравствената заштита на животните и јавното здравство, може
да одбие влез во складовите од ставот (1) на овој член
на производите кои не ги исполнуваат условите пропишани во прописите од областа на ветеринарното здравство.
(6) Складовите во слободните зони, слободните
складови и царинските складови треба да бидат одобрени од Агенцијата, за складирање на производи.
(7) Пратките од ставот (1) на овој член не смеат да
влезат во слободните зони, слободните складови или
царинските складови, доколку не се заштитени со царинска пломба.
(8) Производите кои се складираат во слободните
зони, слободните складови или царинските складови се
под постојан царински надзор.
(9) Производите од ставот (4) на овој член може да
ја напуштат слободната зона, слободните складови или
царинските складови само во случај на извоз или уништување, по претходно издадена согласност од Агенцијата.
(10) Сите настанати трошоци согласно со овој член,
се на товар на одговорното лице за пратката или негов
претставник.
(11) Агенцијата води и редовно надополнува (ажурира) листа на складови во слободни зони, слободни
складови и царински складови која ја објавува во
„Службен весник на Република Македонија”.
(12) Во случај на неисполнување на условите од
овој член, Агенцијата времено го повлекува или го
укинува одобрението наведено во ставот (6) од овој
член.
(13) Директорот на агенцијата поблиску ги пропишува:
- начинот и постапката на проверка и преглед на
производите наменети за складирање во складови во
слободните зони, слободните складови и царинските
складови,
- условите за увоз/внес на производите наменети за
складирање во складови вослободните зони, слободните складови и царинските складови,
- начинот и постапката за издавање на одобрение на
складовите во слободните зони, слободните и царинските складови,
- условите кои треба да ги исполнуваат складовите
во слободните зони, слободните и царинските складови
за нивно одобрение,
- евиденцијата која треба да се води во одобрените
складови во слободните зони, слободните и царинските
складови и
- мерките на надлежниот орган за контрола на условите и работата на одобрените складови во слободните
зони, слободните и царинските складови.”
Член 39
Во членот 97 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Надоместокот за директните загуби на сопствениците на животни настанати како резултат од убивање или колење на животните или уништување на производите, како и трошоците кои се настанати при поставување дијагноза и спроведување на мерките за сузбивање и искоренување или превенција на болестите
нема да бидат исплатени или ќе бидат намалени, односно настанатите трошоци ќе бидат наплатени на
сопственикот на животните, и тоа:
1) во случај на заклани или убиени животни надоместокот нема да се исплати ако овие животни не се
идентификувани или регистрирани во согласност со
одредбите од Законот за идентификација и регистрација на животните;
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2) при колење на животни или преработка на производи надоместокот ќе се намали за вредноста на добиените производи и нус производи од животинско потекло и
3) надоместокот може да биде намален и до 100% и
настанатите трошоци да бидат на товар на сопственикот или одгледувачот доколку истите не постапиле во
согласност со членот 50 од овој закон или не се придржувале на мерките од членовите 54, 55 и 56 на овој закон.“
Ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови
(3), (4), (5), (6) и (7).
Член 40
По членот 98 се додава нов член 98-а, кој гласи:
„Член 98-а
(1) При спроведувањето на плановите за итни мерки од членот 52 на овој закон и повеќегодишните програми, годишни програми и годишни наредби за здравствена заштита на животните и за јавно ветеринарно
здравство од членот 57 на овој закон, во случај на убивање и колење на животните се врши процена на пазарната вредност на животните врз основа на расата, полот, староста, производствените карактеристики, општата здравствена сосотојба и други карактеристики на
животното.
(2) Директорот на Агенцијата поблиску ги пропишува критериумите за определување на пазарната
вредност на животните.“
Член 41
Во членот 99 став (1) зборот “наплаќа“ се заменува
со зборовите: “ветеринарните амбуланти, клиники и
болници овластени согласно со членот 40-а на овој закон наплаќаат“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Средствата на надоместоците од ставот (2) на овој
член, за активностите од ставот (1) на овој член кои ги
врши Агенцијата се приход на Буџетот на Република
Македонија.“
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) За активностите кои ги вршат ветеринарните
служби на одгледувалиште, ветеринарните амбуланти,
клиники и болници овластени согласно со членот 40-а
од овој закон, 50% од средствата од наплатениот надоместок се приход и се уплатуваат во Буџетот на Република Македонија, додека 50% од средствата се приход
на овластените ветеринарни амбуланти, клиники и болници и служат за покривање на трошоците за издавање
на ветеринарно-здравствен сертификат за здравствената состојба и благосостојба на животните.“
Член 42
Во членот 100 став (1) зборот “Министерството” се
заменува со зборот “Агенцијата”.
Член 43
По членот 105 се додава нов член 105-а, кој гласи
“Член 105-а
Постапка за едукација
(1) Доколку при вршење на инспекцискиот надзор
инспекторот утврди дека е сторена неправилност од
членовите 109 и 110 на овој закон, e должен да состави
записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со
укажување за отстранување на утврдената неправилност 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 вршењето на инспекцискиот надзор.
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(2) Формата и содржината на поканата за едукација,
како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува директорот на Агенцијата.
(3) Едукацијата ја организира и спроведува Агенцијата, во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.
(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или за
повеќе субјекти.
(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот 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 спроведува едукацијата се јави на закажаната едукација и
истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос
на утврдената неправилност.
(7) Доколку инспекторот при спроведување на контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените
неправилности од ставот (1) на овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски надзор.
(8) Доколку инспекторот при спроведување на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка.
(9) Агенцијата води евиденција за спроведената
едукација на начин пропишан од директорот на Агенцијата.”
Член 44
Членот 108 се брише
Член 45
Членот 109 се менува и гласи:
“Прекршок за физичко лице
(1) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок,
ако:
1) не обезбеди систематско следење на здравствениот статус на животните за расплод, семе за вештачко
осеменување, јајце клетки и ембриони согласно со членот 28 став (3) од овој закон;
2) врши промет на семе за вештачко осеменување, а
не ги исполнува условите од членот 30 на овој закон;
3) не ги исполнува условите за ветеринарните амбуланти, ветеринарните клиники и ветеринарните болници, како приватни установи (членови 37, 38 и 39);
4) врши активности од ветеринарна дејност на животни кои не се во сопственост на правното или физичко лице кое ги формира (член 44 став (3));
5) не пријави заболено, односно сомнително животно до надлежниот орган директно или преку ветеринарните амбуланти, клиники или болници кои имаат
решение за овластување за вршење на дејност од јавен
интерес (член 50 ставови (1) и (2));
6) не почитува или одбива да ги применува изречените мерки на службен надзор (член 54 став (2));
7) не почитува или одбива да применува заштитни
мерки (член 55);
8) не почитува или одбива да спроведува дополнителни мерки (член 56);
9) стави во промет живи животни кои не ги исполнуваат условите од овој закон (член 58 став (1));
10) стави во промет живи животни кои се предмет
на национални програми за искоренување на болести
(член 58 став (3));
11) ги прекршува прописите од областа на ветеринарното здравство и ако сертификатите, документите
или идентификационите ознаки не одговараат на статусот на животните или на нивните одгледувалишта на
потекло (член 59 став (3));
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12) одобри влез на пазар или собирен центар, на животни кои не ги исполнуваат условите од членот 58 став
(1) на овој закон (член 60 став (1) точка 3 алинеја 1);
13) одобри колење на животни кои не ги исполнуваат условите од членовите 50 став (1) и 58 став (1)
точки 3 и 4 на овој закон (член 60 став (1) точка 3 алинеја 2);
14) не изврши проверка пред пратката да биде разделена и ставена во промет, дека идентификационите
ознаки, здравствените сертификати или документите ја
придружуваат пратката (член 60 став (1) точка 3 алинеја 5);
15) внесе во слободните зони животни приемчиви
на болести кои потекнуваат од одгледувалишта кои немаат еднаков здравствен статус и нивни производи
(член 65 став (3));
16) за кое е утврдено дека ги прекршува прописите
од областа на ветеринарното здравство и кога ќе се
утврди дека сертификатите, документите или идентификационите ознаки не одговараат на фактичката состојба на производите или дека идентификационата ознака била ставена на производи кои не се во согласност
со тие прописи во согласност со членот 67 став (2) од
овој закон;
17) не внесува податоци во регистар или во база на
податоци и истите не ги чува најмалку три години
(член 73 став (3));
18) употребува превозни средства за превоз на живи животни кои не се одобрени од страна на надлежниот орган и не ги исполнуваат условите за одобрување
(член 74 став (1));
19) не е регистриран од страна на надлежниот орган
за вршење увоз и/или повторен извоз на животни, производи, нуспроизводи од животинско потекло и предмети преку кои можат да се пренесат заразни болести
од одредени категории за комерцијални цели (увозници и превозници) и нема одобрение за средствата за
превоз на животни издадено од надлежниот орган каде
што е регистрирана нивната дејност и не ги исполнуваат пропишаните услови (член 76 став (1));
20) не води евиденција или не ја приложи истата на
увид на барање на надлежниот орган (член 76 ставови
(2) и (3));
21) не ги чува здравствените сертификати или документите кои ги придружуваат животните во период од
три години и истите не ги даде на увид по барање од
страна на надлежниот орган (член 76 став (3));
22) врши увоз на животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло без претходна издадена
дозвола од членот 77 на овој закон;
23) во пишана форма не ја извести навремено ветеринарната инспекциja на граничен премин за времето
во кое се очекува да пристигнат животните, производите и животинските нуспроизводи, 24 часа однапред
(член 84);
24) не почитува решение на официјалниот ветеринар на граничен премин (член 86 став (2));
25) не го заврши транзитот на пратките низ територијата на Република Македонија во рок од 30 дена од
влегувањето на пратката во државата (член 88 став (5));
26) врши повторен извоз без да ја извести ветеринарната инспекција на граничeн премин за очекуваното
завршување на повторен извоз и не ги достави документите 24 часа однапред (член 89 став (2)) и
27) не ги обезбеди или одбива да даде информации
потребни за извршување на инспекцијата врз основа на
овој закон и друг закон од областа на ветеринарното
здравство (член 101 став (2)).
(2) Освен глобата, на физичкото лице ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на животните, производите и суровините и ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење од најмалку три до најмногу 15 дена.”

Стр. 116 - Бр. 24

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 46
Членот 110 се менува и гласи:
“Прекршок за физичко лице
(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок, ако:
1) не спроведува или одбива да обезбеди примарна
здравствена заштита на животните (член 25);
2) врши осеменување на животни кои не се негова
сопственост (член 31);
3) не спроведува или одбива да обезбеди примарно
јавно ветеринарно здравство (член 33);
4) не ги стави болните или сомнителните животни
во изолација (член 50 став (3));
5) одбие или оневозможи спроведување на мерки за
заштита на животните од одделни заразни болести пропишани со годишната наредба за здравствена заштита
на животните (член 57 став (1));
6) одбие или оневозможи спроведување на мерки
пропишани со повеќегодишни програми за сузбивање
и искоренување на одредени болести од посебна важност за Република Македонија (член 57 став (2));
7) стави во промет живи животни без да ги спроведе прописите од областа на ветеринарното здравство во
сите фази на производство и промет (член 59 став (1)
алинеја 1);
8) врши превоз на животни во средства за превоз
кои не ги исполнуваат пропишаните услови во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство (член 59 став (1) алинеја 2);
9) не учествува во системот за надзор (член 64 став (3));
10) не ги преземе сите неопходни мерки за вршење
на редовна внатрешна контрола за да производите и
животинските нуспроизводи кои ги произведува ги задоволат пропишаните ветеринарни барања (член 66
став (1));
11) не обезбеди документација која ќе ја придружува пратката (член 66 став (3));
12) објектите за производство или преработка на
храна кои не се одобрени од страна на надлежниот орган и не ги исполнуваат условите за одобрување (член
71 став (1));
13) врши трговија со животни без да е одобрено од
страна на надлежниот орган и не ги исполнува условите за одобрување (член 72 ставови (1) и (2));
14) собирни центри не се одобрени од страна на
надлежниот орган и не ги исполнуваат условите за одобрување (член 73 став (1));
15) пратката на животни, во времето од напуштањето на одгледувалиштето или собирниот центар од каде
што потекнуваат истите, па сé до пристигнувањето на
нејзината дестинација, дојде во контакт со животни со
различен здравствен статус (член 74 став (3));
16) не ги исполнува условите за карантин за увезени животни (член 80);
17) врши увоз на животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло на ветеринарно инспекциско место на граничен премин кој не е определен за
увоз (член 82 ставови (1) и (4)) и
18) не постапи согласно со одредбите од членот 87
став (1) на овој закон.
(2) Освен глобата, на физичкото лице ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на животните, производите и суровините и ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење од најмалку три до најмногу 15 дена.”
Член 47
Членот 111 се менува и гласи:
„Прекршок за правно лице
(1) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице за прекршок, ако:
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1) не води редовно и не чува документирана евиденција на активностите кои се предмет на надзор и
контрола од страна на надлежниот орган (член 23);
2) не спроведува или одбива да обезбеди примарна
здравствена заштита на животните (член 25);
3) врши осеменување на животни кои не се негова
сопственост (член 31);
4) не спроведува или одбива да обезбеди примарно
јавно ветеринарно здравство (член 33);
5) не ги исполнува условите за ветеринарните амбуланти, ветеринарните клиники и ветеринарните болници, како приватни установи (членови 37, 38 и 39);
6) не обезбеди континуирано работно време во смени, дежурства или постојана подготвеност за извршување на активности на здравствена заштита на животните (член 43 став (1));
7) не собира податоци и не води евиденција за болести кај животните и за активностите кои ги врши, во
форма одобрена од надлежниот орган и не ги доставува преку системот за известување на начин утврден од
надлежниот орган (член 45 став (2));
8) стави во промет живи животни без да ги спроведе прописите од областа на ветеринарното здравство во
сите фази на производство и промет (член 59 став (1)
алинеја 1);
9) врши превоз на животни во средства за превоз
кои не ги исполнуваат пропишаните услови во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство (член 59 став (1) алинеја 2);
10) не учествува во системот за надзор (член 64
став (3));
11) не ги преземе сите неопходни мерки за вршење
на редовна внатрешна контрола за да производите и
животинските нуспроизводи кои ги произведува ги задоволат пропишаните ветеринарни барања (член 66
став (1));
12) не обезбеди документација која ќе ја придружува пратката (член 66 став (3));
13) не внесува податоци во регистар или во база на
податоци и истите не ги чува најмалку три години
(член 73 став (3));
14) употребува превозни средства за превоз на живи животни кои не се одобрени од страна на надлежниот орган и не ги исполнуваат условите за одобрување
(член 74 став (1));
15) пратката на животни, во времето од напуштањето на одгледувалиштето или собирниот центар од каде
потекнуваат истите, па сé до пристигнувањето на нејзината дестинација, дојде во контакт со животни со
различен здравствен статус (член 74 став (3));
16) врши превоз без да биде регистрирано или
средствата за превоз на животни не се регистрирани од
страна на надлежниот орган и не ги исполнуваат пропишаните услови (член 76 став (1));
17) не води евиденција или не ја приложи истата на
увид на барање на надлежниот орган (член 76 ставови
(2) и (3));
18) не ги чува здравствените сертификати или документите кои ги придружуваат животните во период од
три години и истите не ги даде на увид по барање од
страна на надлежниот орган (член 76 став (3));
19) врши увоз на животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло без претходна дозвола од
членот 77 на овој закон;
20) врши увоз на животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло на ветеринарно инспекциско место на граничен премин кој не е определен за
увоз (член 82 ставови (1) и (4));
21) во пишана форма не ја извести навремено ветеринарната инспекциja на граничен премин за времето
во кое се очекува да пристигнат животните, производите и животинските нуспроизводи, 24 часа однапред
(член 84);
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22) не го заврши транзитот на пратките низ територијата на Република Македонија во рок од 30 дена од
влегувањето на пратката во државата (член 88 став (5));
23) врши повторен извоз без да ја извести ветеринарната инспекција на граничeн премин за очекуваното
завршување на повторен извоз и не ги достави документите 24 часа однапред (член 89 став (2)) и
24) поставување на дијагноза, препижување и апликација на ветеринарно-медицински препарати, лекување, хируржки, поридилни и други зафати на животни,
ветеринарно-здравствени прегледи ги врши доктор по
ветеринарна медицина без лиценца за работа спротивно на членот 36 став (2) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во
правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член
и ако не ги стави болните или сомнителните животни
во изолација (член 50 став (3)).
(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член, освен
глоба, на правното лице ќе му се изрече посебна прекршочна мерка одземање на животните, производите и
суровините и ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење од најмалку три
до најмногу 30 дена.
(4) За прекршокот од ставот (1) на овој член, освен
глоба, на одговорното лице во правното лице ќе му се
изрече посебна прекршочна мерка одземање на животните, производите и суровините и ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на неговата професија или должност во траење од најмалку три до
најмногу 15 дена.”
Член 48
По членот 111 се додава нов член 111-а, кој гласи:
„Член 111-а
Прекршок за правно лице
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице за прекршок, ако:
1) ветеринарната лабораторија дава неточни, неверодостојни и некомплетни резултати од лабораториската дијагностика (член 12 став (1));
2) ветеринарната лабораторија работи без одобрение од надлежниот орган и не ги исполнува условите
од членот 12 на овој закон;
3) не обезбеди систематско следење на здравствениот статус на животните за расплод, семе за вештачко
осеменување, јајце клетки и ембриони согласно со членот 28 став (3) од овој закон;
4) врши промет на семе за вештачко осеменување, а
не ги исполнува условите од членот 30 на овој закон;
5) ветеринарните техничари работат спротивно на
членот 36 став (5) од овој закон;
6) одбива да даде неопходна ветеринарно-медицинска помош во итни случаи, или го прекинува медицинскиот третман на болни животни и не обезбедува неопходни количини на храна и вода за животните во болниците (член 43 став (2));
7) врши активности од ветеринарна дејност на животни кои не се во сопственост на правното или физичко лице кое ги формира (член 44 став (3));
8) не пријави заболено, односно сомнително животно до надлежниот орган директно или преку ветеринарните амбуланти, клиники или болници кои имаат
решение за овластување за вршење на дејност од јавен
интерес (член 50 ставови (1) и (2));
9) не ги стави болните или сомнителните животни
во изолација (член 50 став (3));
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10) по добивањето на резултатите од испитувањата,
Националната референтна лабораторија која работи по
договор не известила за резултатите од испитувањето
или издала неверодостојни резултати од испитувањето
(член 51 став (4));
11) не почитува или одбива да ги применува изречените мерки на службен надзор (член 54 став (2));
12) не почитува или одбива да применува заштитни
мерки (член 55);
13) не почитува или одбива да спроведува дополнителни мерки (член 56);
14) одбие или оневозможи спроведување на мерки
за заштита на животните од одделни заразни болести
пропишани со годишната наредба за здравствена заштита на животните (член 57 став (1));
15) одбие или оневозможи спроведување на мерки
пропишани со повеќегодишни програми за сузбивање
и искоренување на одредени болести од посебна важност за Република Македонија (член 57 став (2));
16) стави во промет живи животни кои не ги исполнуваат условите од овој закон (член 58 став (1));
17) стави во промет живи животни кои се предмет
на национални програми за искоренување на болести
(член 58 став (3));
18) ги прекршува прописите од областа на ветеринарното здравство и ако сертификатите, документите
или идентификационите ознаки не одговараат на статусот на животните или на нивните одгледувалишта на
потекло (член 59 став (3));
19) одобри влез на пазар или собирен центар, на животни кои не ги исполнуваат условите од членот 58 став
(1) на овој закон (член 60 став (1) точка 3 алинеја 1);
20) одобри колење на животни кои не ги исполнуваат условите од членовите 50 став (1) и 58 став (1)
точки 3 и 4 на овој закон (член 60 став (1) точка 3 алинеја 2);
21) не изврши проверка пред пратката да биде разделена и ставена во промет, дека идентификационите
ознаки, здравствените сертификати или документите ја
придружуваат пратката (член 60 став (1) точка 3 алинеја 5);
22) внесе во слободните зони животни приемчиви
на болести кои потекнуваат од одгледувалишта кои немаат еднаков здравствен статус и нивни производи
(член 65 став (3));
23) е утврдено дека ги прекршува прописите од областа на ветеринарното здравство и кога ќе се утврди дека сертификатите, документите или идентификационите
ознаки не одговараат на фактичката состојба на производите или дека идентификационата ознака била ставена
на производи кои не се во согласност со тие прописи во
согласност со членот 67 став (2) од овој закон;
24) објектите за производство или преработка на
храна не се одобрени од страна на надлежниот орган и
не ги исполнуваат условите за одобрување (член 71
став (1));
25) врши трговија со животни без да е одобрено од
страна на надлежниот орган и не ги исполнува условите за одобрување (член 72 ставови (1) и (2));
26) собирни центри не се одобрени од страна на
надлежниот орган и не ги исполнуваат условите за одобрување (член 73 став (1));
27) врши превоз без да е одобрено од страна на надлежниот орган и не ги исполнува условите за одобрување (член 74 став (1));
28) не е регистриран од страна на надлежниот орган
за вршење увоз и/или повторен извоз на животни, производи, нуспроизводи од животинско потекло и предмети преку кои можат да се пренесат заразни болести
од одредени категории за комерцијални цели (увозници и превозници) и нема одобрение за средствата за
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превоз на животни издадено од надлежниот орган каде
што е регистрирана нивната дејност и не ги исполнуваат пропишаните услови (член 76 став (1));
29) не ги исполнува условите за карантин за увезени животни (член 80);
30) не почитува решение на официјалниот ветеринар на граничен премин (член 86 став (2));
31) не постапи согласно одредбите од членот 87
став (1) на овој закон и
32) не ги обезбеди или одбива да даде информации
потребни за извршување на инспекцијата врз основа на
овој закон и друг закон од областа на ветеринарното
здравство (член 101 став (2)).
(2) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во
правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој
член.
(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член, освен
глоба, на правното лице ќе му се изрече посебна прекршочна мерка одземање на животните, производите и
суровините и ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење од најмалку три
до најмногу 30 дена.
(4) За прекршокот од ставот (1) на овој член, освен
глоба, на одговорното лице во правното лице ќе му се
изрече посебна прекршочна мерка одземање на животните, производите и суровините и ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на неговата професија или должност во траење од најмалку три до
најмногу 15 дена.”
Член 49
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од две години од влегувањето во сила
на овој закон
Подзаконските акти предвидени со членот 105-а од
овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од влегувањето во сила на овој закон
Член 50
Членот 115 се брише.
Член 51
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник во Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR SHENDETESI VETERINARE
Neni 1
Në Ligjin për shendetesi veterinare (Gazeta Zyrtare e
Republikes së Maqedonise" numer 113/2007) në nenin 2
pika 7 pas fjaleve: "Dhoma e Veterinarise" shtohen fjalet:
"e Republikes së Maqedonise".
Neni 2
Pas nenit 2 shtohet nen i ri 2-a, si vijon:
"Neni 2-a
Zbatimi subsidiar i ligjit
(1) Në procedure për leshimin e aktvendimeve do të
zbatohet Ligji për procedute të pergjithshme administrative
nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe.
(2) Në procedure për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese do të zbatohet Ligji për mbikeqyrje inspektuese dhe Ligji për sigurine e ushqimit, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe."
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Neni 3
Në tekstin e ligjit fjala "ministri" dhe fjalet: "ministri i
Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave" zevendesohen me fjalet: "drejtori i Agjencise", fjalet: "Ministria e
Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave" zevendesohen me fjalen "Agjencia", ndersa fjalet: "organ kompetent" zevendesohen me fjalen "Agjencia".
Në tekstin e Ligjit pas fjales "drejtori" shtohen fjalet "i
Agjencise".
Neni 4
Në nenin 3 pikat 60 dhe 61 shlyhen.
Pikat 62 dhe 63 behen pika 60 dhe 61.
Në piken 64 e cila behet pika 62 fjalet: "Drejtoria për
Veterinari si organ i drejtorise shteterore në perberje të Ministrise së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave"
zevendesohen me fjalet: "Agjencia për Ushqim dhe Veterinari në tekstin e metejshem Agjencia".
Pika 65 e cila behet pika 63 ndryshohet si vijon:
"63. "Drejtor i Agjencise" eshte drejtori i Agjencise për
Ushqim dhe Veterinari të Republikes së Maqedonise".
Pikat 66 dhe 67 behen pika 64 dhe 65.
Neni 5
(1) Në nenin 5 paragrafi (1) pika 1 shlyhet.
(2) Pika 2) behet pika 1).
(3) Në piken 3 e cila behet pika 2) fjalet: "sipas marreveshjes me Ministrine për nevojat e organit kompetent" zevendesohen me fjalet: "për nevojat e Agjencise në baze të
marreveshjes".
Neni 6
Neni 7 ndryshohet si vijon:
"Kompetencat e Agjencise
Agjencia kujdeset për zbatimin e politikes në kryerjen e
veprimtarise veterinare nga sfera e shendetesise veterinare
dhe shendetesise publike veterinare."
Neni 8 shlyhet.

Neni 7

Neni 8
Titulli i nenit 10 ndryshohet si vijon: "Aktivitetet e
drejtorit të Agjencise.
Në nenin 10 në fjaline hyrese fjalet: "Drejtoria për Veterinari" zevendesohen me fjalen "Agjencia".
Në piken 2 fjalet: "i propozon ministrit" zevendesohen
me fjalet "shpall".
Në piken 8 pas fjaleve: "mbrojtje shendetesore" shtohen fjalet: "mireqenia dhe identifikimi i kafsheve ".
Pas pikes 13 shtohen pese pika të reja 14, 15, 16, 17 и
18, si vijojne:
"14) siguron shkalle të larte të koordinimit me organe
tjera të administrates shteterore për realizimin e aktiviteteve nga sfera e shendetesise veterinare;
5) jep mendim për marreveshje nderkombetare bilaterale dhe multilaterale nga sfera e veterinarise;
16) leshon dhe heq aktvendime për autorizimin e ushtrimit të veprimtarise veterinare me interes publik;
17) percakton laboratore referues (të vendit ose të huaj)
pas zbatimit paraprak të procedures së konkursit publik, i
percakton rajonin e veprimit të tyre si dhe detyrimet e tyre
në pajtim me kete ligj dhe me ligj tjeter nga sfera e shendetesise veterinare dhe
18) i percakton kufijte e rajoneve epizootiologjike
dhe".
Pika 14 behet pika 19."
Neni 9
Në titullin e Seksionit II pas fjales "dhoma" shtohen
fjalet: "e Republikes së Maqedonise".
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Neni 10
Titulli i nenit 13 ndryshohet si vijon: "Dhoma e Veterinarise të Republikes së Maqedonise".
Në nenin 13 paragrafi (1) pas fjaleve: "e Veterinarise"
shtohen fjalet: "të Republikes së Maqedonise". Pas fjales
"mjekesi" shtohen fjalet "(në tekstin e metejme: dhoma)".
Në paragrafin (3) fjalet: "Dhoma e Veterinarise" zevendesohen me fjalen "dhoma", ndersa pas fjales "licence"
shtohen fjalet: "kompensim për shtypjen dhe distribuimin e
formulareve për realizimin e aktiviteteve nga neni 26 i ketij
ligji".
Në paragrafin (4) fjalet: "Dhoma e Veterinarise" zevendesohen me fjalen "Dhoma".
Në paragrafin (5) në fjaline hyrese fjalet: "Dhoma e
Veterinarise" zevendesohen me fjalen "dhoma", dhe në piken 8) fjala "Ministria" zevendesohet me fjalen "Agjencia".
Pas pikes 8 shtohet pika e re 9, si vijon:
"9) shtyp dhe distribuon formulare të dokumenteve për
realizimin e aktiviteteve nga neni 26 të ketij ligji;".
Pikat: "9 dhe 10" behen pika: "10 dhe 11".
Në paragrafin (6) numrat "1, 2 dhe 3" zevendesohen me
fjalet: "1, 2, 3 dhe 9".
Pas paragrafit (7) shtohen tre paragrafe të rinj (8), (9)
dhe (10) si vijojne:
"(8) Për formularet e shtypur dhe të distribuuar të dokumenteve për realizimin e aktiviteteve nga neni 26 të ketij
ligji, dhoma mban evidence.
(9) Për formularet e shtypur dhe të distribuuar të dokumenteve për realizimin e aktiviteteve nga neni 26 të ketij
ligji, shoqerite veterinare paguajne kompensim në lartesi të
shpenzimeve të bera reale për shtypjen dhe distribuimin e
tyre.
(10) Formen dhe permbajtjen e evidences së formulareve të shtypur dhe të distribuuar të dokumenteve për realizimin e aktiviteteve nga neni 26 të ketij ligji dhe lartesine e
kompensimit për dokumente të shtypura dhe të distribuuara
për realizimin e aktiviteteve nga neni 26 të ketij ligji, i percakton drejtori i Agjencise."
Në paragrafin (8) i cili behet paragraf (11) fjalet: "Dhoma e Veterinarise" zevendesohen me fjalen "dhoma".
Neni 11
Në titullin e nenit 14 pas fjaleve: "Dhoma e Veterinarise" shtohen fjalen "Dhoma".
Në nenin 14 paragrafi (1) "fjalet" 1, 2 dhe 3" zevendesohen me fjalet "1, 2, 3 dhe 9", ndersa fjalet: "Dhoma e Veterinarise" zevendesohen me fjalen "dhoma".
Në paragrafin (3) fjalet: "Dhoma e Veterinarise" zevendesohen me fjalen "dhoma", dhe fjala "Ministria" zevendesohet me fjalen "Agjencia".
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
"(4) Për llojet e formulareve të dokumenteve për realizimin e aktiviteteve nga neni 26 të ketij ligji, që do t'i
shtype dhe distribuoje dhoma, Agjencia dhe dhoma do të
lidhin marreveshje."
Në paragrafin (4) i cili behet paragraf (5) fjalet: "Dhoma
e Veterinarise" zevendesohen me fjalen "dhoma" ndersa fjalet: "1, 2 dhe 3" zevendesohen me fjalet: "1, 2, 3 dhe 9"
Në paragrafin (5) i cili behet paragraf (6) fjalet: "Dhoma e Veterinarise" zevendesohen me fjalen "dhoma".
Në piken 3) fjalet: "marreveshja nga paragrafi (3)" zevendesohen me fjalet: "marreveshjet nga paragrafet (3) dhe (4)"
Neni 12
Në nenin 15 paragrafi (2) pas pikes 1 shtohet pika e re
2, si vijon:
"2) kryen vleresim të vleres së tregtut të kafsheve të
therura ose të vrara, prodhimeve, nusprodhimeve me prejardhje shtazore dhe ushqimit për kafshe në pajtim me nenin 98-a të ketij ligji, gjate zbatimit të masave për mposhtjen dhe crrenjosjen e semundjeve infektuese;".
Pikat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dhe 15 behen pika 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.
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Neni 13
Në nenin 26 paragrafi (2) shtohet pika e re 22, si vijon:
"22) mbrojtja shendetesore e kanakareve shtepiake në
lidhje me zbatimin e masave mbrojtese të kontrollit të terbimit dhe identifikimit dhe regjistrimit të qenve."
Neni 14
Në nenin 28 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Drejtori i Agjencise i percakton kushtet veterinare
shendetesore për leshim në qarkullim të fares për mbarsim
artificial, embrioneve dhe qelizave veze, menyren e mbajtjes së evidences nga paragrafi (3) i ketij neni dhe kontrollet
zyrtare të fares për mbarsim artificial, qelizes veze dhe embrioneve."
Neni 15
Në nenin 30 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Drejtori i Agjencise i percakton kushtet më të aferta
lidhur me lokalet, pajisjet dhe instrumentet, si dhe menyren
e kryerjes së qarkullimit nga paragrafi (1) i ketij neni, si
dhe kontrollet zyrtare gjate leshimit në qarkullim të fares,
embrionit dhe qelizave veze."
Neni 16
Në nenin 31 paragrafi (3) fjala "Ministria" zevendesohet me fjalen "Agjencia".
Neni 17
Në nenin 36 paragrafi (6) fjalet: "nga ministri" shlyhen.
Pas paragrafit (6), shtohen trei paragrafe të rinj (7), (8)
dhe (9), si vijojne:
"(7) Për realizimin vetem të mbrojtjes shendetesore të
kafsheve nga neni 26 paragrafi (2) pika 1) dhe 22) pervec
kushteve nga paragrafi (1) i ketij neni, ambulancat veterinare, klinikat dhe spitalet duhet të lidhin marreveshje me
rritesin e kafsheve. Rritesi i kafsheve mund të lidhe marreveshje vetem me një ambulance, klinike apo spital veterinar.
(8) Mbrojtjen shendetesore të kafsheve dhe shendetesine publike veterinare nga nenet 25, 26 dhe 33 të ketij ligji,
mund ta kryejne Sherbimet Veterinare në vendin për rritjen
e kafsheve nese jane të lejuara në pajtim me nenin 44 të ketij ligji dhe atë vetem për kafshet të cilat jane prone e personit juridik i cili e ka themeluar sherbimin e veterinarise
në vendin për rritjen e kafsheve.
(9) Shpenzimet për aktivitetet e realizuara në pajtim me
paragrafin (8) të ketij neni, jane në llogari të personit juridik i cili e ka themeluar sherbimin e veterinarise në vendin
për rritjen e kafsheve."
Paragrafet (7), (8), (9) dhe (10) behen paragrafe (10),
(11), (12) и (13)."
Neni 18
Në nenin 40 paragrafi (1) fjala "Ministria" zevendesohet me fjalen "Agjencia".
Neni 19
Pas nenit 40 shtohet nen i ri 40-a, si vijon:
"Neni 40-a
Leshimi i aktvendimit për autorizim
(1) Leshimi i aktvendimit për autorizim të sherbimeve
të veterinarise në vendin për rritjen e kafsheve për realizimin e aktiviteteve nga sfera e mbrojtjes shendetesore të
kafsheve nga neni 26 të ketij ligji, si dhe të ambulancave
veterinare, klinikave dhe spitaleve që do të realizojne aktivitete nga sfera e mbrojtjes shendetesore të kafsheve nga
neni 26 pika 1) dhe 22) të ketij ligji, behet në baze të kerkeses së parashtruar.
(2) Kerkesa nga paragrafi (1) i ketij neni parashtrohet
në Agjenci."
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Neni 20
Në nenin 42 paragrafi (1) alineja tre fjalet: "ministri do
të autorizoje me aktvendim dhe drejtori" zevendesohen me
fjalet: "drejtori i Agjencise do të autorizoje me aktvendim
dhe".
Neni 21
Në nenin 49 paragrafi (4) pas fjaleve: "detyrimisht paraqiten" shtohen fjalet: "menyra dhe procedura për percaktimin e vleres së tregtut në lidhje me humbjet e drejtperdrejta për pronaret e kafsheve nga paragrafi (2) pika a) dhe
paragrafi (3) pika b) alineja 1 të ketij neni".
Neni 22
Në nenin 54 paragrafi (2) pas pikes 11 shtohet pika e re
12, si vijon:
"12) masa tjera të vecanta varesisht nga natyra e semundjes në pajtim me trendet dhe standardet e Bashkimit
Evropian dhe OIE-së."
Pikat 12 dhe 13 behen pika 13 dhe 14.
Neni 23
Në nenin 55 paragrafi (2) pas pikes 15) shtohet pika e
re 16), si vijon:
"16) masa tjera të vecanta varesisht nga natyra e semundjes në pajtim me trendet dhe standardet e Bashkimit
Evropian dhe OIE-së;."
Pikat 16 dhe 17 behen pika 17 dhe 18.
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
"(4) Masat nga paragrafi (2) i ketij neni mund të zbatohen edhe në rast të paraqitjes së semundjes në pajtim me
nenin 49 paragrafi (2) pika b) të ketij ligji."
Paragrafet (4) dhe (5) behen paragrafe (5) dhe (6).
Neni 24
Në nenin 57 paragrafi (5) shlyhet.
Neni 25
Në nenin 58 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Drejtori i Agjencise më afersisht i percakton kushtet
për leshim në qarkullim të llojeve të caktuara të kafsheve,
dedikimin e tyre si dhe menyren e kryerjes së kontrolleve
oficiele gjate leshimit të kafsheve në qarkullim."
Neni 26
Në nenin 59 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4),
si vijon:
"(4) Drejtori i Agjencise e percakton menyren e kryerjes së kontrolleve oficiele të kafsheve të gjalla në vendin e
prejardhjes së tyre."
Neni 27
Në nenin 60 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4),
si vijon:
"(4) Drejtori i Agjencise e percakton menyren e kryerjes së kontrolleve oficiele të kafsheve të gjalla në vendin e
destinacionit."
Neni 28
Në nenin 65 paragrafi (2) fjalia hyrese ndryshohet si vijon: "Drejtori i Agjencise i shpall zonat e lira në baze të të
dhenave në lidhje me:" .
Neni 29
Në neni 66 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si
vijon:
"(4) Drejtori i Agjencise më afersisht i percakton kushtet për leshimin në qarkullim të prodhimeve dhe nuspordhimeve me prejardhje shtazore dhe menyren dhe proceduren
për kryerjen e kontrolleve oficiele gjate qarkullimit të
prodhimeve dhe nusprodhimeve me prejardhje shtazore."

Neni 71 shlyhet.
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Neni 30

Neni 31
Në nenin 77 paragrafi (1) fjalet: "prodhime dhe nusprodhime me prejardhje shtazore" shlyhen.
Neni 78 shlyhet.

Neni 32

Neni 33
Në nenin 80 paragrafi (2) pas fjales "karantina" shtohen
fjalet: "kushtet e vecanta për permiresimin e qendres së karantines varesisht nga lloji i kafsheve".
Neni 34
Në nenin 81 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të
rinj (3) dhe (4), si vijojne:
"(3) Ndalohet importi i materialit patogjen demtues për
shendetin e njerezve ose kafsheve.
(4) Me perjashtim të paragrafit (3) të ketij neni, organi
kompetent mund të lejoje import të materialeve patogjene,
vetem kur materiali patogjen eshte i dedikuar për qellime
shkencore hulumtuese dhe diagnostikuese dhe menjehere
pas importit të bartet drejtperdrejt në institucionet perkatese shkencore hulumtuese, diagnostikuese ose arsimore."
Paragrafi (3) i cili behet paragraf (5), ndryshohet si vijon:
"(5) Drejtori i Agjencise i percakton kushtet për import
të kafsheve të gjalla dhe prodhimeve dhe nusprodhmeve
me prejardhje shtazore, shpall lista të vendeve të treta dhe
objekteve nga të cilat lejohet importi i tyre dhe permbajtjen
dhe formen e certifikates veterinare shendetesore ose dokumentit tjeter që e shoqeron dergesen nga paragrafi (1) i ketij neni."
Neni 35
Në nenin 82 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Qeveria e Republikes së Maqedonise i percakton vendet inspektuese veterinare të pikave kufitare dhe e percakton proceduren dhe menyren e caktimit të vendeve inspektuese veterinare të pikave kufitare."
Neni 36
Në nenin 84 paragrafi (1) në fjaline e pare pas fjaleve: "me
prejardhje shtazore" pas presjes shtohen fjalet: "së paku".
Neni 37
Në nenin 85 paragrafi (2) pas fjaleve: "kane të bejne"
shtohet fjala "dhe".
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:
"(3) Drejtori i Agjencise publikon liste të kafsheve,
prodhimeve dhe nusprodhimeve me prejardhje shtazore që
u nenshtrohen kontrolleve nga paragrafi (1) i ketij neni.“
Në paragrafin (3) i cili behet paragraf (4) fjalet: "që e
miraton ministri, e cila shpallet" zevendesohen me fjalet:
"që e shpall drejtori i Agjencise".
Paragrafi (4) behet paragraf (5).
Neni 38
Neni 95 ndryshohet si vijon:
"Futja e prodhimeve në magazina në zonat e lira, magazinat e lira dhe magazinat doganore
(1) Mund të lejohet magazinimi i prodhimeve në magazina në zonat e lira, magazinat e lira, magazinat doganore,
vetem në rast kur personi pergjegjes që më pare do të prononcohet se në pajtim me dispozitat doganore, dergesa do
të leshohet në qarkullim të lire ose do të shfrytezohet për
ndonje dedikim të fundit dhe do të prononcohet nese prodhimet i plotesojne ose nuk i plotesojne kushtet për import.
Nese nuk eshte paraqitur dedikimi i tyre i fundit, prodhimet
do të konsiderohen sikur të jene dedikuar për leshim në
qarkullim të lire.
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(2) Që të konstatohet nese dergesat nga paragrafi (1) i
ketij neni i plotesojne kushtet për import, veterinari oficiel
i pikes kufitare të hyrjes e kryen kontrollin e tyre, në pajtim
me nenin 85 paragrafi (1) të ketij ligji.
(3) Për prodhimet që i plotesojne kushtet për import,
veterinari oficiel i pikes kufitare të hyrjes dhe organi doganor i pikes kufitare të hyrjes, lejojne hyrje dhe magazinim
në magazinat nga paragrafi (1) i ketij neni. Keto prodhime
do të konsiderohen si të pershtatshme për leshim në qarkullimin e lire në aspekt të veterinarise.
(4) Për prodhimet të cilat i plotesojne kushtet për import,
veterinari oficiel i pikes kufitare të hyrjes dhe organi doganor i
pikes kufitare të hyrjes, mund të lejojne hyrje dhe magazinim
në magazinat nga paragrafi (1) i ketij neni, nese:
- prodhimet nuk rrjedhin nga vendi i trete që eshte lende e ndalimit në pajtim me nenin 81 të ketij ligji dhe
- magazinat në zonat e lira, magazinat e lira dhe magazinat doganore jane të lejuara nga organi kompetent, për
magazinimin e prodhimeve.
(5) Agjencia, për sigurimin e mbrojtes së kafsheve dhe
shendetesise publike, mund të refuzoje hyrje në magazinat
nga paragrafi (1) i ketij neni, të prodhimeve të cilat nuk i
plotesojne kushtet të percaktuara në rregullat nga sfera e
shendetit të veterinarise.
(6) Magazinat në zonat e lira, magazinat e lira dhe magazinat doganore duhet të lejohen nga Agjencia, për magazinimin e prodhimeve.
(7) Dergesat nga paragrafi (1) i ketij neni nuk guxojne
të hyjne në zonat e lira, magazinat e lira ose magazinat doganore, nese nuk jane të mbrojtura me vule doganore.
(8) Prodhimet të cilat jane të magazinuara në zonat e lira, magazinat e lira ose magazinat doganore jane nën mbikeqyrje të perhershme doganore.
(9) Prodhimet nga paragrafi (4) i ketij neni, mund t'i
leshojne zonen e lire, magazinat e lira ose magazinat doganore vetem në rast të eksportit ose shkaterrimit, pas pelqimit të leshuar paraprakisht nga Agjencia.
(10) Të gjitha shpenzimet e bera në pajtim me kete nen,
jane në llogari të personit pergjegjes për dergesen ose perfaqesuesit të tij.
(11) Agjencia mban dhe rregullisht ploteson (perditeson) liste të magazinave në zonat e lira, magazinat e lira
dhe magazinat doganore që e shpall në "Gazeten Zyrtare të
Republikes së Maqedonise".
(12) Në rast të mosplotesimit të kushteve nga ky nen,
Agjencia me kohe e terheq ose anulon lejen e paraqitur në
paragrafin (6) të ketij neni.
(13) Drejtori i agjencise më aferisht i percakton:
- menyren dhe proceduren e kontrollit dhe kontrollimit
të prodhimeve të dedikuara për magazinim në magazinat
në zonat e lira, magazinat e lira dhe magazinat doganore,
- kushtet për import/futje të prodhimeve të dedikuara
për magazinim në magazina në zonat e lira, magazinat e lira dhe magazinat doganore,
- menyren dhe proceduren për leshimin e lejeve të magazinave në zonat e lira, magazinat e lira dhe magazinat
doganore,
- kushtet që duhet t'i plotesojne magazinat në zonat e lira, magazinat e lira dhe magazinat doganore për lejimin e
tyre,
- evidencen që duhet të mbahet në magazinat e lejuara
në zonat e lira, magazinat e lira dhe magazinat doganore
dhe
- masat e organit kompetent për kontrollin e kushteve
dhe punen e magazinave të lejuara në zonat e lira, magazinat e lira dhe magazinat doganore."
Neni 39
Në nenin 97 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
"(2) Kompensimi për humbjet e drejtperdrejta të pronareve të kafsheve të krijuara si rezultat i vrasjes ose therjes
së kafsheve ose shkaterrimit të prodhimeve, si dhe shpenzi-
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met që jane bere gjate vendosjes së diagnozes dhe zbatimit
të masave për mposhtjen ose crrenjosjen ose parandalimin
e semundjeve, nuk do të paguhen ose do të zvogelohen,
perkatesisht shpenzimet e bera do t'i arketohen pronarit të
kafsheve si vijon:
1) në rast të kafsheve të therura ose të mbytura kompensimi nuk do të paguhet nese keto kafshe nuk identifikohen ose regjistrohen në pajtim me dispozitat nga Ligji për
identifikimin dhe regjistrimin e kafsheve;
2) gjate therjes së kafsheve ose perpunimit të prodhimeve, kompensimi do të zvogelohet për vleren e prodhimeve
dhe nusprodhimeve të fituara me prejardhje shtazore dhe
3) kompensimi mund të zvogelohet edhe deri në 100%
dhe shpenzimet e bera të jene në llogari të pronarit ose rritesit të kafsheve, nese të njejtit nuk kane vepruar në pajtim
me nenin 50 ose nuk u jane permbajtur masave nga nenet
54, 55 dhe 56 të ketij ligji".
Paragrafet (2), (3), (4), (5) dhe (6) behen paragrafe (3),
(4), (5), (6) и (7).
Neni 40
Pas nenit 98 shtohet nen i ri 98-a, si vijon:
"Neni 98-a
(1) Gjate realizimit të planeve për masa urgjente nga
neni 52 i ketij ligji dhe programeve shumevjecare, programeve vjetore dhe urdhrave vjetore për mbrojtjen shendetesore të kafsheve dhe për shendetesine veterinare publike
nga neni 57 të ketij ligji, në rast të vrasjes ose therjes së
kafsheve behet vleresimi i vleres së tregut të kafsheve në
baze të races, gjinise, moshes, karakteristikave prodhuese,
gjendjes së pergjithshme shendetesore dhe karakteristikave
të kafshes.
(2) Drejtori i Agjencise më afersisht i percakton kriteret
për percaktimin e vleres tregtare të kafsheve."
Neni 41
Në nenin 99 paragrafi (1), fjala "arketon" zevendesohet
me fjalet: "ambulancat veterinare, klinikat dhe spitalet të
autorizuara në pajtim me nenin 40-a arketojne".
Në nenin 2 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"(3) Mjetet e kompensimeve nga paragrafi (2) i ketij
neni, për aktivitetet nga paragrafi (1) i ketij neni që i realizon Agjencia, jane të ardhura të Buxhetit të Republikes së
Maqedonise."
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
"(4) Për aktivitetet që i realizojne sherbimet veterinare
në vendet e rritjes së kafsheve, ambulancat, klinikat dhe
spitalet veterinare të autorizuara në pajtim me nenin 40-a të
ketij Ligji, 50% nga mjetet e kompensimit të arketuar jane
të ardhura dhe paguhen në Buxhetin e Republikes së Maqedonise, ndersa 50% të mjeteve jane të ardhura të ambulancave të autorizuara të veterinarise, klinikave dhe spitaleve
dhe sherbejne për mbulimin e shpenzimeve për leshimin e
certifikates shendetesore veterinare për gjendjen shendetesore dhe mireqenien e kafsheve."
Neni 42
Në nenin 100 paragrafi (1) fjala "Ministria" zevendesohet me fjalen "Agjencia".
Neni 43
Pas nenit 105 shtohet nen i ri 105-a, si vijon:
"Neni 105-a
Procedura për edukim
(1) Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese inspektori konstaton se eshte bere parregullsi nga nenet 109
dhe 110 të ketij ligji, detyrohet që të perpiloje procesverbal
në të cilin do ta konstatoje parregullsine e bere me sugjerim për menjanimin e parregullsise së konstatuar në afat
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prej tete ditesh dhe me dorezim të njekohshem të fteses për
realizimin e edukimit të personit ose subjektit, ku eshte
konstatuar parregullsia gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese.
(2) Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim, si dhe
menyren e realizimit të edukimit i percakton Drejtori i Agjencise.
(3) Edukimin e organizon dhe e realizon Agjencia, në
afat jo më të gjate se tete dite nga dita e kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese.
(4) Edukimi mund të realizohet për më shume parregullsi të konstatuara të njejta ose të njellojta për një ose më
shume subjekte.
(5) Nese në terminin e caktuar personi ose subjekti për
të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të
konsiderohet se edukimi eshte realizuar.
(6) Nese personi ose subjekti për të cilin realizohet edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe atë e kryen, do të
konsiderohet se eshte edukuar në lidhje me parregullsine e
percaktuar.
(7) Nese inspektori gjate kryerjes së mbikeqyrjes kontrolluese konstaton se jane menjanuar parregullsite e konstatuara nga paragrafi (1) i ketij neni, miraton konkluzion
me të cilin e nderpret proceduren e mbikeqyrjes inspektuese.
(8) Nese inspektori gjate kryerjes së mbikeqyrjes kontrolluese konstaton se nuk jane menjanuar parregullsite e
konstatuara nga paragrafi (1) i ketij neni, parashtron kerkese për ngritjen e procedures për kundervajtje.
(9) Agjencia mban evidence për realizimin e edukimit
në menyren e percaktuar nga drejtori i Agjencise."
Neni 108 shlyhet

Neni 44

Neni 45
Neni 109 ndryshohet si vijon:
"Kundervajtje për personin fizik
(1) Gjobe në shume prej 500 eurosh në kundervlere me
denare do t'i shqiptohet personit fizik për kundervajtje, nese:
1) nuk siguron percjellje sistematike të statusit shendetesor të kafsheve për pllenim, fare për pllenim artificial, qeliza veze dhe embrione në pajtim me nenin 28 paragrafi (3)
të ketij ligji;
2) kryen qarkullim të fares për mbarsim artificial, e nuk
i ploteson kushtet nga neni 30 të ketij ligji;
3) nuk i ploteson kushtet për ambulancat veterinare,
klinikat e veterinarise dhe spitalet e veterinarise, si dhe institucionet private (nenet 37, 38 dhe 39);
4) realizon aktivitete nga veprimtaria veterinare të kafsheve që nuk jane në pronesi të personit juridik ose fizik i
cili i formon (neni 44 paragrafi (3));
5) nuk paraqet kafshe të semure, perkatesisht të
dyshimte te organi kompetent drejtperdrejte ose nepermjet
ambulances së veterinarise, klinikave ose spitaleve të cilat
kane aktvendim për autorizim për ushtrimin e veprimtarise
me karakter publik (neni 50 paragrafet (1) dhe (2));
6) nuk i respekton ose refuzon t'i zbatoje masat e shqiptuara të mbikeqyrjes zyrtare (neni 54 paragrafi (2));
7) nuk i respekton ose refuzon të zbatoje masa mbrojtese (neni 55);
8) nuk i respekton ose refuzon të zbatoje masa plotesuese (neni 56);
9) leshon në qarkullim kafshe të gjalla të cilat nuk i
plotesojne kushtet nga ky ligj (neni 58 paragrafi (1));
10) leshon në qarkullim kafshe të gjalla të cilat jane
lende e programit nacional për crrenjosjen e semundjeve
(neni 58 paragrafi (3));
11) i shkel rregullat nga sfera e shendetesise veterinare
edhe nese certifikatat, dokumentet ose shenjat identifikuese
nuk korrespondojne me statusin e kafsheve ose me vendet
e tyre të prejardhjes për rritje (neni 59 paragrafi (3));
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12) lejon hyrje në treg ose në qendren për grumbullim, të kafsheve të cilat nuk i plotesojne kushtet nga neni
58 paragrafi (1) i ketij ligji (neni 60 paragrafi (1) pika 3
alineja 1);
13) lejon therje të kafsheve që nuk i plotesojne kushtet
nga nenet 50 paragrafi (1) i ketij ligji dhe 58 paragrafi (1)
pikat 3 dhe 4 të ketij ligji (neni 60 paragrafi (1) pika 3 alineja 2);
14) nuk kryen kontroll para se dergesa të ndahet dhe të
vihet në qarkullim, se shenjat identifikuese, certifikatat
shendetesore ose dokumentet e shoqerojne dergesen (neni
60 paragrafi (1) pika 3 alineja 5);
15) fut në zonat e lira kafshe që i pranojne semundjet të
cilat rrjedhin nga vendet për rritje të cilat nuk kane status të
barabarte shendetesor dhe prodhime të tyre (neni 65 paragrafi (3));
16) për të cilin eshte konstatuar se i shkel rregullat nga
sfera e shendetesise veterinare dhe kur do të konstatohet se
certifikatat, dokumentet ose shenjat identifikuese nuk korrespondojne me gjendjen faktike të prodhimeve ose se
shenja identifikuese ka qene e vendosur në prodhime të cilat nuk jane në pajtim me ato rregulla në pajtim me nenin
67 paragrafi (2) i ketij ligji;
17) nuk fut të dhena në regjister ose në baza të të dhenave dhe të njejtat nuk i ruan së paku tre vjet (neni 73 paragrafi (3));
18) perdor mjete transportuese për transportin e kafsheve të gjalla të cilat nuk lejohen nga organi kompetent dhe
nuk i ploteson kushtet për lejim (neni 74 paragrafi (1));
19) nuk eshte i regjistruar nga organi kompetent për kryerjen e importit dhe/ose rieksportit të kafsheve, prodhimeve, nusprodhimeve me prejardhje shtazore dhe sende nepermjet të cilave mund të barten semundje infektuese nga
kategori të caktuara për qellime komerciale (importues dhe
transportues) dhe nuk ka leje për mjete për transportin e
kafsheve të leshuar nga organi kompetent ku eshte regjistruar veprimtaria e tyre dhe nuk i plotesojne kushtet e percaktuara (neni 76 paragrafi (1));
20) nuk mban evidence ose nuk e paraqet atë në shikim
me kerkese të organit kompetent (neni 76 paragrafi (2) dhe
(3));
21) nuk i ruan certifikatat shendetesore ose dokumentet
të cilat i shoqerojne kafshet në periudhe prej tre vitesh dhe
ato nuk i jep në shikim me kerkese nga ana e organit kompetent (neni 76 paragrafi (3));
22) e kryen importin e kafsheve, prodhimeve dhe nusprodhimeve me prejardhje shtazore pa leje të leshuar paraprakisht nga neni 77 i ketij ligji;
23) nuk e njofton me shkrim në kohe inspeksionin e veterinarise në piken kufitare për kohen në të cilen pritet të
arrijne kafshet, prodhimet dhe nusprodhimet shtazore, 24
orë më perpara (neni 84);
24) nuk e respekton aktvendimin e veterinarit oficiel në
piken kufitare (neni 86 paragrafi (2));
25) nuk e kryen transitin e dergesave nepermjet territorit të Republikes së Maqedonise në afat prej 30 ditesh nga
dita e hyrjes së dergeses në shtet (neni 88 paragrafi (5));
26) kryen rieksport pa e njoftuar inspeksionin veterinar
në piken kufitare për kryerjen e pritur të rieksportit dhe nuk
i dorezon dokumentet 24 orë më pare (neni 89 paragrafi
(2)) dhe
27) nuk i siguron ose refuzon të jape informata të nevojshme për kryerjen e inspektimit në baze të ketij ligji dhe
ligjit tjeter nga sfera e shendetesise veterinare (neni 101 paragrafi (2)).
(2) Pervec gjobes, personit fizik do t'i shqiptohet edhe
mase e vecante për kundervajtje marrje e kafsheve, prodhimeve dhe lendeve të para dhe do t'i shqiptohet sanksion për
kundervajtje ndalim për ushtrimin e veprimtarise në kohezgjatje prej së paku tri deri në më së shumti 15 dite.”
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Neni 46
Neni 110 ndryshohet si vijon:
“Kundervajtje për personin fizik
(1) Gjobe në shume prej 1 000 eurosh në kundervlere
me denare do t'i shqiptohet personit fizik për kundervajtje,
nese:
1) nuk zbaton ose refuzon të siguroje mbrojtje primare
shendetesore të mbrojtjes së kafsheve (neni 25);
2) kryen mbarsje të kafsheve që nuk jane prone e tij
(neni 31);
3) nuk zbaton ose refuzon të siguroje shendetesi primare veterinare publike (neni 33);
4) nuk i vendos kafshet e semure ose të dyshimta në
izolim (neni 50 paragrafi (3));
5) e refuzon ose pamundeson zbatimin e masave për
mbrojtjen e kafsheve me semundje të caktuara infektuese,
të percaktuara me urdherin vjetor për mbrojtje shendetesore të kafsheve (neni 57 paragrafi (1));
6) e refuzon ose pamundeson zbatimin e masave të percaktuara me programe shumevjecare për mposhtjen dhe crrenjosjen e semundjeve të caktuara me rendesi të vecante
për Republiken e Maqedonise (neni 57 paragrafi (2));
7) leshon në qarkullim kafshe të gjalla pa i zbatuar rregullat nga sfera e shendetesise veterinare në të gjitha fazat
e prodhimit dhe qarkullimit (neni 59 paragrafi (1) alineja
1);
8) kryen transport të kafsheve me mjete për transport
që nuk i plotesojne kushtet e percaktuara në pajtim me rregullat nga sfera e veterinarise shendetesore (neni 59 paragrafi (1) alineja 2);
9) nuk merr pjese në sistemin për mbikeqyrje (neni 64
paragrafi (3));
10) nuk i merr të gjitha masat e duhura për kryerjen e
kontrollit të brendshem dhe të rregullt që prodhimet dhe
nusprodhimet shtazore të cilat i prodhojne, t'i plotesojne
kerkesat e percaktuara veterinare (neni 66 paragrafi (1));
11) nuk siguron dokumentacion që do ta shoqeroje dergesen (neni 66 paragrafi (3));
12) objektet për prodhimin ose perpunimin e ushqimit
që nuk jane lejuar nga ana e organit kompetent dhe nuk i
plotesojne kushtet për lejim (neni 71 paragrafi (1));
13) kryen tregti me kafshe pa u lejuar nga organi kompetent dhe nuk i ploteson kushtet për lejim (neni 72 paragrafet (1) dhe (2));
14) qendrat për grumbullim nuk jane lejuar nga organi
kompetent dhe nuk i plotesojne kushtet për lejim (neni 73
paragrafi (1));
15) dergesa e kafsheve, gjate kohes së braktisjes së
vendit për rritje ose qendres për grumbullim prej ku rrjedhin të njejtat, e deri te arritja e destinacionit të saj, vjen në
kontakt me kafshe me status të ndryshem shendetesor (neni
74 paragrafi (3));
16) nuk i ploteson kushtet për karantine për kafshet e
importuara (neni 80);
17) kryen transport të kafsheve, prodhimeve dhe nusprodhimeve me prejardhje shtazore në vendin inspektues të
veterinarise në piken kufitare e cila nuk eshte percaktuar
për import (neni 82 paragrafet (1) dhe (4)) dhe
18) nuk vepron në pajtim me dispozitat e nenit 87 paragrafi (1) të ketij ligji.
(2) Pervec gjobes, personit fizik do t’i shqiptohet edhe
mase e vecante për kundervajtje marrje të kafsheve, prodhimeve dhe nusprodhimeve dhe do t'i shqiptohet sanksion
për kundervajtje ndalim për ushtrimin e veprimtarise në
kohezgjatje prej së paku tri deri në më së shumti 15 dite.”
Neni 47
Neni 111 ndryshohet si vijon:
" Kundervajtje për personin juridik
(1) Gjobe në shume prej 2 500 eurosh në kundervlere
me denare do t'i shqiptohet personit juridik për kundervajtje, nese:
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1) nuk mban dhe nuk rruan rregullisht evidence të dokumentuar të aktiviteteve të cilat jane lende e mbikeqyrjes
dhe kontrollit nga organi kompetent (neni 23);
2) nuk zbaton ose refuzon të siguroje mbrojtje primare
shendetesore të kafsheve (neni 25);
3) bën mbarsje të kafsheve që nuk jane prone e tij (neni
31);
4) nuk zbaton ose refuzon të siguroje shendetesi primare veterinare publike (neni 33);
5) nuk i ploteson kushtet për ambulanca të veterinarise,
klinika të veterinarise dhe spitale të veterinarise, si institucione private (nenet 37, 38 dhe 39);
6) nuk siguron kohe vazhduese të punes me nderrime,
kujdestari ose gatishmeri të perhershme për realizimin e
aktiviteteve të mbrojtjes shendetesore të kafsheve (neni 43
paragrafi (1));
7) nuk grumbullon të dhena dhe nuk mban evidence për
semundjet te kafshet dhe për aktivitetet të cilat i kryen, në
forme të lejuar nga organi kompetent dhe nuk i dorezon nepermjet sistemit për njoftim në menyre të percaktuar nga
organi kompetent (neni 45 paragrafi (2));
8) leshon në qarkullim kafshe të gjalla pa i zbatuar
rregullat nga sfera e shendetesise veterinare në të gjitha
fazat e prodhimit dhe qarkullimit (neni 59 paragrafi (1)
alineja 1);
9) e kryen transportin e kafsheve në mjete për transport
që nuk i plotesojne kushtet e percaktuara në pajtim me rregullat nga sfera e shendetesise veterinare (neni 59 paragrafi
(1) alineja 2);
10) nuk merr pjese në sistemin për mbikeqyrje (neni 64
paragarfi (3));
11) nuk i ndermerr të gjitha masat e domosdoshme
për kryerjen e kontrollit të brendshem dhe të rregullt që
prodhimet dhe nusprodhimet shtazore të cilat i prodhon t'i
plotesojne kerkesat e percaktuara veterinare (neni 66 paragrafi (1));
12) nuk siguron dokumentacion që e shoqeron dergesen
(neni 66 paragrafi (3));
13) nuk fut të dhena në regjister ose në bazen e të dhenave dhe të njejtat nuk i ruan së paku tre vjet (neni 73 paragrafi (3));
14) perdor mjete transportuese për transportin e kafsheve të gjalla që nuk jane të lejuara nga organi kompetent dhe
nuk i plotesojne kushtet për lejim (neni 74 paragrafi (1));
15) dergesa e kafsheve, në kohen e leshimit të vendit
për rritje ose qendres për grumbullim prej ku rrjedhin të
njejtat, e deri te arritja në destinacionin e saj, vjen në kontakt me kafshe me status të ndryshem shendetesor (neni 74
paragrafi (3));
16) kryerjen transport pa mos u regjistruar ose mjetet
për transportin e kafsheve nuk jane regjistruar nga ana e organit kompetent dhe nuk i plotesojne kushtet e percaktuara
(neni 76 paragrafi (1));
17) nuk mban evidence ose nuk e paraqet atë në shikim
me kerkese të organit kompetent (neni 76 paragrafi (2) dhe
(3));
18) nuk i ruan certifikatat shendetesore ose dokumentet
të cilat i shoqerojne kafshet në periudhe prej tre vitesh dhe
të njejtat nuk i jep në shikim me kerkese të organit kompetent (neni 76 paragrafi (3));
19) e kryen transportin e kafsheve, prodhimeve dhe
nusprodhimeve me prejardhje shtazore pa leje paraprake
nga neni 77 i ketij ligji;
20) e kryen importin e kafsheve, prodhimeve dhe nusprodhimeve me prejardhje shtazore në vendin inspektues të
veterinarise në piken kufitare që nuk eshte percaktuar për
import (neni 82 paragrafi (1) dhe (4));
21) nuk e njofton me shkrim në kohe inspeksionin e veterinarise në piken kufitare gjate kohes në të cilen pritet të
arrijne kafshet, prodhimet dhe nusprodhimet shtazore, 24
orë më perpara (neni 84);
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22) nuk e mbaron transitin e dergesave nepermjet territorit të Republikes së Maqedonise në afat prej 30 ditesh
nga hyrja e dergeses në shtet (neni 88 paragrafi (5));
23) kryen rieksportim pa e njoftuar inspeksionin e veterinarise në piken kufitare për mbarimin e rieksportit të pritur dhe nuk i dorezon dokumentet 24 orë më perpara (neni
89 paragrafi (2)) dhe
24) Percaktimin e diagnozes, percaktimin dhe perdorimin e preparateve mjekesore, mjekimin, intervenimet kirurgjike, të lindjes e të tjera te kafshet, kontrollet shendetesore veterinare, i kryen doktori i mjekesise veterinare pa licence për pune, në kundershtim me nenin 36 paragrafi (2).
(2) Gjobe në shume prej 1 000 eurosh në kundervlere
me denare do t’i shqiptohet personit pergjegjes në personin
juridik për kundervajtjen nga paragrafi (1) I ketij neni edhe
nese nuk i vë kafshet e semura ose të dyshimta në izolim
(neni 50 paragrafi (3)).
(3) Për kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij neni, pervec gjobes, personit juridik do t’i shqiptohet mase e vecante për kundervajtje marrje të kafsheve, prodhimeve dhe
lendeve të para dhe do t’i shqiptohet sanksion për kundervajtje ndalim i ushtrimit të veprimtarise prej së paku tre deri në më së shumti 30 dite.
(4) Për kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij neni, pervec gjobes, personit pergjegjes në personin juridk do t’i
shqiptohet mase e vecante për kundervajtje, marrje e kafsheve, prodhimeve dhe lenderve të para dhe do t’i shqiptohet sanskion për kundervajtje ndalim i ushtrimit të profesionit ose detyres në kohezgjatje së paku prej tre deri në më
së shumti 15 dite."
Neni 48
Pas nenit 111 shtohet nen i ri 111-a, si vijon:
“Neni 111-a
Kundervajtje për personin juridik
(1) Gjobe në shume prej 5 000 eurosh në kundervlere
me denare do t’i shqiptohet personit juridik për kundervajtje, nese:
1) laboratori veterinar jep rezultate të pasakta, joautentike dhe të pakompletuara nga laboratori diagnostik (neni
12 paragrafi (1)).
2) laboratori veterinar punon pa leje nga organi kompetent dhe nuk i ploteson kushtet nga neni 12 të ketij ligji;
3) nuk siguron percjellje sistematike të statusit shendetesor të kafsheve për pllenim, fare për mbarsje artificiale,
qeliza veze dhe embrione në pajtim me nenin 28 paragrafi
(3) i ketij ligji;
4) kryen qarkullim të fares për mbarsje artificiale, ndersa nuk i ploteson kushtet nga neni 30 të ketij ligji;
5) tekniket veterinare punojne në kundershtim me nenin 36 paragrafi (5) i ketij ligji;
6) refuzon të jape ndihme të nevojshme veterinare mjekesore në raste urgjente, ose e nderpret trajtimin mjekesor
të kafsheve të semura dhe nuk siguron sasi të nevojshme të
ushqimit dhe ujit për kafshet në spitale (neni 43 paragrafi
(2));
7) realizon aktivitete të veprimtarise veterinare të kafsheve që nuk jane në pronesi të personit juridik dhe fizik i
cili i formon (neni 44 paragrafi (3));
8) nuk paraqet kafshe të semure, perkatesisht të
dyshimte te organi kompetent ose nepermjet ambulancave
të veterinarise, klinikave ose spitaleve që kane vendim për
autorizim për ushtrimin e veprimtarise me interes publik
(neni 50 paragrafet (1) dhe (2));
9) nuk i vendos kafshet e semura ose të dyshimta në
izolim (neni 50 paragrafi (3));
10) pas marrjes së rezultateve nga analizat, Laboratori
referues nacional që punon sipas marreveshjes nuk ka njoftuar për rezultatet nga analiza ose ka leshuar rezultate joautentike nga analiza (neni 51 paragrafi (4));
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11) nuk i respekton ose refuzon t'i zbatoje masat e
shqiptuara të mbikeqyrjes zyrtare (neni 54 paragrafi (2));
12) nuk respekton ose refuzon të zbatoje masa mbrojtese (neni 55);
13) nuk i respekton ose refuzon të zbatoje masa plotesuese (neni 56);
14) e refuzon ose pamundeson zbatimin e masave për
mbrojtjen e kafsheve nga semundje të caktuara infektuese
të percaktuara me urdhrin vjetor për mbrojtje shendetesore
të kafsheve (neni 57 paragrafi (1));
15) e refuzon ose pamundeson zbatimin e masave të
percaktuara me programe shumevjecare për mposhtjen dhe
crrenjosjen e semundjeve të caktuara me rendesi të vecante
për Republiken e Maqedonise (neni 57 paragrafi (2));
16) leshon në qarkullim kafshe të gjalla që nuk i plotesojne kushtet nga ky ligj (neni 58 paragrafi (1));
17) leshon në qarkullim kafshe të gjalla që jane lende e
programit nacional për crrenjosjen e semundjeve (neni 58
paragrafi (3));
18) i shkel rregullat nga sfera e shendetesise veterinare
edhe nese ceritifikatat, dokumentet ose shenjat identifikuese nuk korrespondojne me statusin e kafsheve ose vendeve
të prejardhjes për rritje (neni 59 paragrafi (3));
19) lejon hyrje në treg ose qender për grumbullim, të
kafsheve që nuk i plotesojne kushtet nga neni 58 paragrafi
(1) i ketij ligji (neni 60 paragrafi (1) pika 3 alineja 1);
20) lejon therrje të kafsheve që nuk i plotesojne kushtet
nga nenet 50 paragrafi (1) dhe 58 paragrafi (1) pikat 3 dhe
4 të ketij ligji (neni 60 paragrafi (1) pika 3 alineja 2);
21) nuk kryen kontroll para se dergesa të ndahet ose të
leshohet në qarkullim, se shenjat identifikuese, certifikatat
shendetesore ose dokumentet e shoqerojne dergesen (neni
60 paragrafi (1) pika 3 alineja 5);
22) fut në zonat e lira kafshe që i pranojne semundjet të
cilat rrjedhin nga vendet për rritje që nuk kane status të barabarte shendetesor dhe prodhime të tyre (neni 65 paragrafi
(3));
23) konstatohet se i shkel rregullat nga sfera e shendetesise veterinare dhe kur konstatohet se certifikatat, dokumentet ose shenjat identifikuese nuk korrespondojne me
gjendjen faktike të prodhimeve ose se shenja identifikuese
eshte vendosur në prodhime që nuk jane në pajtim me ato
rregulla sipas nenit 67 paragrafi (2) i keti ligji;
24) objektet për prodhimin ose perpunimin e ushqimit
nuk jane lejuar nga organi kompetent dhe nuk i plotesojne
kushtet për lejim (neni 71 paragrafi (1));
25) kryen tregti me kafshe pa u lejuar nga organi kompetent dhe nuk i ploteson kushtet për lejim (neni 72 paragrafet (1) dhe (2));
26) qendrat për grumbullim nuk lejohen nga organi
kompetent dhe nuk i plotesojne kushtet për lejim (neni 73
paragrafi (1));
27) kryen transport pa u lejuar nga organi kompetent
dhe nuk i ploteson kushtet për lejim (neni 74 paragrafi (1));
28) nuk eshte i regjistruar nga organi kompetent për kryejen e importit dhe/ose rieksportit të kafsheve, prodhimeve, nusprodhimeve me prejardhje shtazore dhe sevdeve nepermjet të cilave mund të barten semundje infektuese nga
disa kategori të caktuara për qellime komerciale (importues
dhe transportues) dhe nuk ka leje për mjetet e transportit të
kafsheve të leshuar nga organi kompetent ku eshte regjistruar veprimtaria e tyre dhe nuk i plotesojne kushtet e percaktuara (neni 76 paragrafi (1));
29) nuk i ploteson kushtet për karantine për kafshet e
importuara (neni 80);
30) nuk e respekton aktvendimin e veterinarit oficiel në
piken kufitare (neni 86 paragrafi (2));
31) nuk vepron në pajtim me dispozitat e nenit 87 paragrafi (1) i ketij ligji dhe
32) nuk i siguron ose refuzon të jape informata të nevojshme për kryerjen e inspeksionit në baze të ketij ligji
dhe ligjit tjeter nga sfera e shendetesise veterinare (neni
101 paragrafi (2)).
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(2) Gjobe në shume prej 2 500 eurosh në kundervlere
me denare, personit pergjegjes në personin juridik do t'i
shqiptohet për kundervajtje nga paragrafi (1) i keti neni.
(3) Për kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij neni, pervec gjobes personit juridik do t’i shiptohet mase e vecante
për kundervajtje marrje e kafsheve, prodhimeve dhe lendeve të para dhe do t’i shqiptohet sanksion për kundervajtje
ndalim i ushtrimit të veprimtarise në kohezgjatje prej së paku tre deri në më së shumti 30 dite.
(4) Për kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij neni pervec gjobes, personit pergjegjes në personin juridik do t’i
shqiptohet mase e vecante për kundervajtje marrje e kafsheve, prodhimeve dhe lendeve të para dhe do t’i shqiptohet
sanksion për kundervajtje ndalim i ushtrimit të profesionit
ose detyres së tij në kohezgjatje prej së paku tri deri në më
së shumti 15 dite."
Neni 49
Aktet nenligjore të parapara me kete ligj, do të miratohen në afat prej dy vitesh nga hyrja në fuqi e ketij ligji.
Aktet nenligjore të parapare me nenin 105-a të ketij ligji, do të miratohen në afat prej 30 ditesh nga hyrja në fuqi e
ketij ligji.
Neni 115 shlyhet.

Neni 50

Neni 51
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
600.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за определување дополнителен услов за
вршење на јавна функција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1050/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА
Член 1
Во Законот за определување дополнителен услов за
вршење јавна функција (“Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008 и 64/2009), во членот 1 по
зборовите: „носител на јавна функција“ се додаваат
зборовите: „како и лицето кое било носител на јавна
функција, а кое не е починато“, во заградата по зборовите: „носител на јавна функција“ се додаваат зборовите: „како и лицето кое било носител на јавна функција“, a по зборовите: „се уредува постапката за верификација“ се додаваат зборовите: „и проверка“.
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Член 2
Во членот 2 став (1) по зборовите: “носител на јавна функција“ се додаваат зборовите: “како и лицето
кое било носител на јавна функција, а кое не е починато“, а зборовите: “во периодот од“ се заменуваат со
зборовите: “од периодот на“.
Во ставот (2) зборовите: „за периодот“ се заменуваат со зборовите: “од периодот”, а точката на крајот
на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и кога со проверка на факти по службена должност ќе утврди дека лицата опфатени со овој закон од периодот од
ставот (1) на овој член го исполнуваат дополнителниот
услов за вршење на јавна функција“.
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4),
кои гласат:
„(3) Комисијата донесува решение со кое ја верифицира писмената изјава.
(4) Комисијата донесува решение и кога со проверка на факти по службена должност ќе утврди дека лицата опфатени со овој закон го исполнуваат дополнителниот услов за вршење на јавна функција.“
Член 3
Во членот 3 став (1) зборовите: “во периодот“ се
заменуваат со зборовите: “од периодот“.
Во ставот (2) зборовите: “за периодот“ се заменуваат со зборовите: “од периодот“.
Член 4
Во членот 4 ставови (1) и (3) зборовите: “Сектор за
безбедност и контраразузнавање“ се заменуваат со зборовите: “Сектор за безбедност и разузнавање“.
Во ставот (3) зборовите: “во периодот од“ се заменуваат со зборовите: “од периодот на“.
Член 5
По членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:
„Член 4-а
(1) Органите од членот 4 ставови (1) и (2) на овој
закон се должни до Комисијата да ги достават бараните податоци, во рок од 30 дена од денот на приемот на
барањето од Комисијата.
(2) Ако органите од членот 4 ставови (1) и (2) на
овој закон, не постапат во рокот од ставот (1) на овој
член, Комисијата е должна веднаш, а најдоцна во рок
од три дена, да го извести органот надлежен за избор и
именување на одговорното лице на органите од членот
4 ставови (1) и (2) на овој закон.
(3) Ако органите од членот 4 ставови (1) и (2) на
овој закон не постапат по барањето на податоци од Комисијата и по истекот на 30 дена од денот на доставувањето на известувањето на Комисијата до органот
надлежен за избор и именување на одговорното лице
на органите од членот 4 ставови (1) и (2) на овој закон,
Комисијата е должна веднаш, а најдоцна во рок од три
дена, да го извести Собранието на Република Македонија.“
Член 6
Во членот 5 точка 7 по зборовите: “Управен суд“ се
става запирка и се додаваат зборовите: “Виш управен
суд“.
Во точката 29 по зборот “други“ се додаваат зборовите: “организации и“, а по зборот “карактер“ се додаваат зборовите: “регистрирани согласно со закон“.
Член 7
Во членот 6 ставови (1) и (2) зборовите: „во периодот“ се заменуваат со зборовите: „од периодот“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
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„(3) Лицето од членот 5 на овој закон, кое било носител на јавна функција, а кое не е починато, е должно
да поднесе писмена изјава заверена кај нотар до Комисијата со која изјавува дека не соработувал со органите
на Државната безбедност од периодот определен со
членот 2 став (1) од овој закон.“
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).
Во ставот (3) кој станува став (4) по точката на крајот од ставот се додава нова реченица која гласи: “Рокот за поднесување заверена писмена изјава од ставот
(2) на овој член, го определува Комисијата.“
Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите во заградата: “(име и презиме)“ се заменуваат со зборовите:
“(име, презиме, татково име и ЕМБГ)“.
Член 8
Во членот 7 по зборот “носители“ сврзникот „и“ се
заменува со запирка, а по зборовите: “јавни функции“
се додаваат зборовите: “и лицата кои биле носители на
јавни функции, а кои не се починати“.
Член 9
Во членот 9 по ставот (2) се додава нов став (3), кој
гласи:
„(3) Органот или телото за кандидирање или конкурирање или функционерот кој раководи со органот се
должни да ја известат Комисијата за спроведување на
постапка за кандидирање или конкурирање.“
Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4),
(5), (6), (7).
По ставот (6) кој станува став (7) се додава нов став
(8), кој гласи:
“(8) Комисијата по службена должност врши проверка на фактите заради утврдување несоработка со органите на државната безбедност и правните последици
од таквата соработка за лицето од членот 5 на овој закон кандидат за носител на јавна функција, кое не доставило писмена изјава согласно со членот 6 на овој закон.“
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(2) Решението од ставот (1) на овој член Комисијата
е должна веднаш, а најдоцна во рок од три дена, да го
достави до Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија и Државната изборна
комисија.
(3) Лицето кое било носител на јавна функција, за
кое Комисијата донела решение со кое е утврдено неподнесувањето на писмената изјава, не го исполнува
дополнителниот услов за кандидирање за носител на
јавна функција, во периодот на примената на овој закон.
Член 10-б
Комисијата по службена должност врши проверка
на фактите заради утврдување несоработка со органите
на државната безбедност и правните последици од таквата соработка за лицето кое било носител на јавна
функција, а не доставило писмена изјава согласно со
членовите 6 став (3 ) и 25 на овој закон.
Член 10-в
(1) Комисијата води регистар на лицата за кои ќе
утврди дека не го исполнуваат дополнителниот услов
за вршење на јавна функција.
(2) По истекот на времетраењето на примената на
овој закон, Комисијата е должна да го предаде регистарот од ставот (1) на овој член на Државниот архив на
Република Македонија.
(3) Пристап до регистарот од ставот (1) на овој член
имаат Собранието на Република Македонија, Владата
на Република Македонија и други органи и тела што
вршат избор или именување и лица кои пред Комисијата ќе го докажат својот интерес за пристап до регистарот.
(4) Содржината, формата и начинот на водењето и
начинот на пристапот до регистарот од ставот (1) на
овој член ги пропишува Комисијата.“

Член 11
По членот 10 се додаваат три нови члена 10-а , 10б и 10-в, кои гласат:

Член 12
Во членот 12 по ставот (2) се додаваат четири нови
става (3), (4) , (5) и (6), кои гласат:
„(3) Постапката за утврдување на вистинитоста на
изјавата на лице кое било носител на јавна функција, а
кое не е починато, Комисијата е должна да ја поведе во
рок од 15 дена од денот на приемот на изјавата.
(4) Постапката за проверка на фактите за лице кое
било носител на јавна функција, а кое не доставило
писмена изјава, Комисијата е должна по службена
должност согласно со членот 10-б од овој закон да ја
поведе веднаш, а најдоцна во рок од три дена по истекот на рокот определен со членот 25 на овој закон.
(5) Постапката за проверка на фактите за лице носител на јавна функција, а кое не доставило писмена изјава, Комисијата е должна по службена должност согласно со членот 10 став (6) на овој закон да ја поведе
веднаш, а најдоцна во рок од три дена по донесувањето
на решението за неисполнување на условите за вршење
на јавна функција поради неподнесување изјава.
(6) Постапката за проверка на фактите за лице кандидат за носител на јавна функција, а кое не доставило
писмена изјава, Комисијата е должна по службена
должност согласно со членот 9 став (8) на овој закон да
ја поведе веднаш, а најдоцна во рок од три дена по донесувањето на решението за неисполнување на условите за вршење на јавна функција поради неподнесување
изјава.“
Ставот (3) станува став (7).

„Член 10-а
(1) Комисијата по службена должност, веднаш и без
расправа, со решение го утврдува неподнесувањето на
писмената изјава на лицето кое било носител на јавна
функција.

Член 13
Во членот 14 став (2) по зборовите: „согласно со
членот 5 на овој закон“ точката се заменува со запирка
и се додаваат зборовите: „односно по службена должност.“

Член 10
Во членот 10 ставот (2) се менува и гласи:
“Решението за неисполнување на условите за вршење на јавна функција поради неподнесување изјава,
Комисијата е должна веднаш, а најдоцна во рок од три
дена, да го достави до надлежниот орган или тело заради покренување на постапка за разрешување.“
По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6),
кои гласат:
“(5) Надлежните органи и тела, по завршувањето на
постапката за разрешување, покрената врз основа на
доставеното решение од Комисијата за неисполнување
на условите за вршење на јавна функција поради неподнесување на изјава, се должни најдоцна во рок од
три дена да ја известат Комисијата.
(6) Комисијата по службена должност врши проверка на фактите заради утврдување несоработка со органите на државната безбедност и правните последици од
таквата соработка за лицето од членот 5 на овој закон
носител на јавна функција, кое не доставило писмена
изјава согласно со членот 6 на овој закон.“
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Член 14
Во членот 21 по алинејата 5 се додава нова алинеја
6, која гласи:
„- води регистар согласно со членот 10-в став (1)
на овој закон,“.
Алинеите 6 и 7 стануваат алинеи 7 и 8.

Член 20
Во членот 30 став (1) по зборот “вработени“ се додаваат зборовите: “новинари, уредници“, а бројот “(3)“
се заменува со бројот “(4)“.
Во ставот (2) по зборот “вработување“ се додаваат
зборовите: “на лицата од ставот (1) на овој член“.

Член 15
Во членот 22 став (1) зборовите: “Сектор за безбедност и контраразузнавање“ се заменуваат со зборовите:
“Сектор за безбедност и разузнавање“.
Во ставот (3) по зборот “податоци“ се додаваат зборовите: “во оригинал“.

Член 21
Во членот 31 став (1) зборот “може“ се заменува со
зборовите: “е должна“.
Во ставот (2) зборот “можат“ се заменува со зборовите: “се должни“.

Член 16
Во членот 26 став (3) зборовите: “противењето на
подносителот на изјавата не е во согласност со податоците со кои располага Комисијата“ се заменуваат со
зборовите: “изјавата не е во согласност со податоците
со кои располага Комисијата“.
Член 17
Во членот 27 став (1) зборовите: “кое и понатаму ги
оспорува податоците доставени од надлежниот орган
до Комисијата и нејзиното решение согласно со кои“ се
заменуваат со зборовите: “по добивањето на решението согласно со кое“.
Во ставот (2) зборовите: “се смета дека лицето се
согласува со податоците кои ги верифицира Комисијата по што Комисијата донесува конечно решение“ се
заменуваат со зборовите: “решението на Комисијата
станува конечно“.
Член 18
Во членот 28 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) По правосилноста на одлуката на надлежниот
суд, со која се потврдува решението на Комисијата, решението на Комисијата станува конечно.
(5) По конечното решение на Комисијата подносителот на изјавата нема право на жалба.“
Член 19
По членот 29 се додаваат два нови члена 29-а и 29б, кои гласат:
“Член 29-а
Комисијата веднаш, а најдоцна во рок од три дена
по завршувањето на постапката за верификација и проверка на факти пред Комисијата, односно доколку е поведена постапка пред надлежниот суд по правосилноста на судската одлука, конечното решение го доставува до органот или телото надлежно за избор или именување на носителот на јавната функција кое соработувало со органите на државната безбедност.
Член 29-б
(1) Комисијата веднаш, а најдоцна во рок од три дена по завршувањето на постапката за верификација и
проверка на факти пред Комисијата, односно доколку е
поведена постапка пред надлежниот суд по правосилноста на судската одлука, конечното решение го доставува до Собранието на Република Македонија, Владата
на Република Македонија и Државната изборна комисија за лицето кое било носител на јавна функција, а
кое соработувало со органите на државната безбедност.
(2) Лицето од ставот (1) на овој член не го исполнува дополнителниот услов за кандидирање за носител на
јавна функција во периодот на примена на овој закон.“

Член 22
Во членот 32 зборот “може“ се заменува со зборовите: “е должен“.
Член 23
Во членот 33 ставови (1) и ( 2) зборот “може“ се заменува со зборовите: “е должна“.
Член 24
По членот 35 се додава нова Глава V-а Прекршочни
одредби и три нови члена 35-а, 35-б и 35-в, кои гласат:
„V-а ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 35-а
Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на:
- кандидат за носител на јавна функција, ако во моментот на давање на неотповиклива писмена согласност (изјава) за кандидирање предвидена во Изборниот
законик или пред преземање на јавна функција не поднесе писмена изјава заверена на нотар до Комисијата,
со која изјавува дека не соработувал со органите на државната безбедност од периодот од членот 2 на овој
закон (член 6 став (1)),
- носител на јавна функција, ако не поднесе писмена изјава заверена на нотар до Комисијата, со која изјавува дека не соработувал со органите на државната
безбедност од периодот определен со членот 2 на овој
закон (член 6 став (2)) и
- лицето кое било носител на јавна функција, ако не
поднесе писмена изјава заверена кај нотар до Комисијата, во рокот пропишан со членот 25 од овој закон.
Член 35-б
(1) За прекршоците утврдени со овој закон прекршочната постапка ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.
(2) Барање за поведување прекршочна постапка до
надлежниот суд поведува Комисијата по службена
должност.
Член 35-в
Пред поднесување на барање за поведување на
прекршочна постапка до надлежниот суд се врши порамнување согласно со Законот за прекршоците.“
Член 25
Лицето кое било носител на јавна функција, а кое
не е починато, е должно да поднесе писмена изјава заверена кај нотар до Комисијата, согласно со овој закон
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на
овој закон.
Член 26
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PER NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PERCAKTIMIN E KUSHTIT PLOTËSUES PËR
KRYERJE TË FUNKSIONIT PUBLIK
Neni 1
Në Ligjin për përcaktimin e kushtit plotësues për
kryerje të funksionit publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 14/2008 dhe 64/2009), në nenin 1
pas fjalëve: "bartës i funksionit publik" presja shlyhet dhe
shtohen fjalët : "si dhe personi i cili ka qenë bartës i
funksionit publik, që nuk ka vdekur", ndërsa në kllapa
fjalët: "bartës i funksionit publik" shtohen fjalët: "si dhe
personi i cili ka qenë bartësi i funksionit publik", ndërsa
pas fjalëve: "rregullohet procedura për verifikim" shtohen
fjalët: "dhe kontroll".
Neni 2
Në nenin 2 paragrafi (1) pas fjalëve: "bartësi i
funksionit publik" shtohen fjalët: "si dhe personi që ka
qenë bartës i funksionit publik, që nuk ka vdekur", ndërsa
fjalët: "në periudhën prej" zëvendësohen me fjalët: "nga
periudha e".
Në paragrafin (2) fjalët: "për periudhën" zëvendësohen
me fjalët: "nga periudha", ndërsa pika në fund të fjalisë
shlyhet dhe shtohen fjalët: "edhe kur me kontrollin e
fakteve me detyrë zyrtare do të vërtetohet se personat e
përfshirë me këtë ligj nga periudha nga paragrafi (1) i këtij
neni, e përmbushin kushtin plotësues për kryerjen e
funksionit publik".
Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe
(4), si vijojnë:
"(3) Komisioni miratim aktvendim me të cilin e
verifikon deklaratën me shkrim.
(4) Komisioni miraton aktvendim edhe kur me
kontrollin e fakteve me detyrë zyrtare do të konstatojë se
personat e përfshirë me këtë ligj, e përmbushin kushtin
plotësues për kryerjen e funksionit publik".
Neni 3
Në nenin 3 paragrafi (1) fjalët: "në periudhën"
zëvendësohen me fjalët: " nga periudha".
Në paragrafin (2) fjalët: "për periudhën" zëvendësohen
me fjalët: " nga periudha".
Neni 4
Në nenin 4 paragrafët (1) dhe (3) fjalët: "Sektori për
Siguri dhe Kundërzbulim" zëvendësohen me fjalët:
"Sektori për Siguri dhe Zbulim".
Në paragrafin (3) fjalët: "në periudhë prej"
zëvendësohen me fjalët: " nga periudha e".
Neni 5
Pas nenit 4 shtohet neni i ri 4-a, si vijon:
"Neni 4-a
(1) Organet nga neni 4 paragrafët (1) dhe (2) të këtij
ligji, detyrohen që në Komision t'i parashtrojnë të dhënat e
kërkuara, në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të
kërkesës nga Komisioni.
(2) Nëse organet nga neni 4 paragrafët (1) dhe (2) të
këtij ligji, nuk veprojnë në afatin nga paragrafi (1) i këtij
ligji, Komisioni detyrohet që menjëherë, e më së voni në
afat prej tri ditësh ta informojë organin kompetent për
zgjedhjen dhe emërimin e personit përgjegjës të organeve
nga neni 4 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji.
(3) Nëse organet nga neni 4 paragrafët (1) dhe (2) të
këtij ligji, nuk veprojnë sipas kërkesës së të dhënave nga
Komisionit edhe pas skadimit të 30 ditëve nga dita e
dorëzimit të njoftimit të Komisionit në organin kompetent
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për zgjedhje dhe emërime të personit përgjegjës të
organeve nga neni 4 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji,
Komisioni detyrohet që menjëherë, e më së voni në afat
prej tri ditësh ta informojë Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë.“
Neni 6
Në nenin 5 pika 7, pas fjalëve: "Gjykata
Administrative" vihet pikë dhe shtohen fjalët: "Gjykata e
Lartë Administrative".
Në pikën 29 sipas fjalës "tjera" shtohen fjalët:
"organizata dhe", ndërsa pas fjalës "karakter", shtohen
fjalët: "të regjistruara në pajtim me ligjin".
Neni 7
Në nenin 6 paragrafët (1) dhe (2) fjalët: "në periudhën"
zëvendësohen me fjalët: "nga periudha".
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Personi nga neni 5 i këtij ligji, që ka qenë bartës i
funksionit publik e i cili nuk ka vdekur, detyrohet që të
parashtrojë deklaratë me shkrim të vërtetuar te noteri në
Komision, me të cilën deklaron se nuk ka bashkëpunuar
me organet e sigurimit shtetëror nga periudha e caktuar në
nenin 2 paragrafi (1) të këtij ligji."
Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4) dhe (5).
Në paragrafin (3) që bëhet paragraf (4), pas pikës në
fund të paragrafit, shtohet fjali e re si vijon: "Afatin për
parashtrimin e deklaratës me shkrim të vërtetuar nga
paragrafi (2) të këtij neni e përcakton Komisioni.“
Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (5) fjalët në
kllapa "(emri dhe mbiemri)" zëvendësohen me fjalët:
"(emri, mbiemri, emri i babait dhe NUAQ)".
Neni 8
Në nenin 7 lidhëza "dhe" pas fjalës "bartës"
zëvendësohet me presje, ndërsa pas fjalëve: "funksione
publike" shtohen fjalët: "dhe personat që kanë qenë bartës
të funksioneve publike, e nuk kanë vdekur".
Neni 9
Në nenin 9 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3),
si vijon:
"(3) Organi ose trupi për kandidim ose konkurrim ose
funksionari që udhëheq me organin, detyrohen që ta
informojnë Komisionin për zbatimin e procedurës për
kandidim ose konkurrim."
Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4), (5),
(6), (7).
Pas paragrafit (6) që bëhet paragraf (7) shtohet
paragrafi i ri (8), si vijon:
"(8) Komisioni me detyrë zyrtare kryen kontroll të
fakteve për vërtetimin e mosbashkëpunimit me organet e
sigurimit shtetërore dhe pasojat juridike nga bashkëpunimi
i tillë për personin nga neni 5 i këtij ligji, kandidat për
bartës të funksionit publik, që nuk ka dorëzuar deklaratë në
pajtim me nenin 6 të këtij ligji."
Neni 10
Në nenin 10 paragrafi (2), ndryshohet si vijon:
"Aktvendimin për mosplotësimin e kushteve për
kryerjen e funksionit publik nga mosparashtrimi i
deklaratës, Komisioni detyrohet që menjëherë, e më së
voni në afat prej tri ditësh, ta dorëzojë në organin ose
trupin kompetent për ngritjen e procedurës për shkarkim."
Pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe
(6), si vijojnë.
"(5) Organet dhe trupat kompetente, pas përfundimit të
procedurës për shkarkim, të ngritur në bazë të aktvendimit
të dërguar nga Komisioni për mosplotësimin e kushteve
për kryerjen e funksionit publik nga mosparashtrimi i
deklaratës, detyrohen që më së voni në afat prej tri ditësh ta
informojnë Komisionin.
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(6) Komisioni me detyrë zyrtare kryen kontroll të
fakteve për vërtetimin e mosbashkëpunimit me organet e
sigurimit shtetërore dhe pasojat juridike nga bashkëpunimi
i tillë për personin nga neni 5 i këtij ligji, bartës të
funksionit publik, që nuk ka dorëzuar deklaratë me shkrim
në pajtim me nenin 6 të këtij ligji."
Neni 11
Pas nenit 10 shtohen tre paragrafë të rinj 10-a, 10-b dhe
10-v, si vijojnë:
"Neni 10-a
(1) Komisioni me detyrë zyrtare, menjëherë dhe pa
debat, me aktvendim e vërteton mosparashtrimin e
deklaratës me shkrim të personit i cili ka qenë bartës i
funksionit publik.
(2) Aktvendimin nga paragrafi (1) i këtij neni,
Komisioni detyrohet që menjëherë, e më së voni në afat
prej tri ditësh, ta dorëzojë në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe
Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve.
(3) Personi i cili është bartës i funksionit publik, për të
cilin Komisioni ka miratuar aktvendim me të cilin është
vërtetuar mosparashtrimi i deklaratës me shkrim, nuk e
përmbush kushtin plotësues për kandidim për bartës të
funksionit publik, në periudhën e zbatimit të këtij ligji.
Neni 10-b
Komisioni me detyrë zyrtare kryen kontroll të fakteve
për vërtetimin e mosbashkëpunimit me organet e sigurimit
shtetëror dhe pasojat juridike nga bashkëpunimi i tillë për
personin i cili ka qenë bartës i funksionit publik, që nuk ka
dorëzuar deklaratë me shkrim në pajtim me nenet 6
paragrafi (3) dhe 25 të këtij ligji.
Neni 10-v
(1) Komisioni mban regjistër të personave për të cilët
do të vërtetojë se nuk e plotësojnë kushtin plotësues për
kryerjen e funksionit publik.
(2) Pas skadimit të kohëzgjatjes për zbatimin e këtij
ligji, Komisioni detyrohet që ta dorëzojë regjistrin nga
paragrafi (1) i këtij ligji, në Arkivin Shtetëror të
Republikës së Maqedonisë.
(3) Qasje në Regjistrin nga paragrafi (1) i këtij neni,
kanë Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, Qeveria e
Republikës së Maqedonisë, organe dhe trupa tjerë që
kryejnë zgjedhje ose emërime dhe persona të cilët para
Komisionit do ta dëshmojnë interesin e tyre për qasje në
Regjistër.
(4) Përmbajtjen, formën dhe mënyrën e udhëheqjes dhe
mënyrën e qasjes në regjistrin nga paragrafi (1) i këtij neni,
i përcakton Komisioni.“
Neni 12
Në nenin 12 pas paragrafit (2) shtohen katër paragrafë
të rinj (3), (4), (5) dhe (6), si vijojnë.
"(3) Procedurën për vërtetimin e vërtetësisë së
deklaratës së personit që ka qenë bartës i funksionit publik,
Komisioni detyrohet që ta ngritë në afat prej 15 ditësh nga
dita e pranimit të deklaratës.
(4) Procedurën për kontrollin e fakteve për personin që
ka qenë bartës i funksionit publik e nuk ka dorëzuar
deklaratë me shkrim, Komisioni detyrohet që me detyrë
zyrtare në pajtim me nenin 10-b ta ngritë menjëherë, ose
më së voni në afat prej tri ditësh pas kalimit të afatit të
përcaktuar në nenin 25 të këtij ligji.
(5) Procedurën për kontrollin e fakteve për personin
bartës të funksionit publik që nuk ka dorëzuar deklaratë me
shkrim, Komisioni detyrohet që me detyrë zyrtare në
pajtim me nenin 10 paragrafi (6) të këtij ligji ta ngritë
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menjëherë, e më së voni në afat prej tri ditësh pas miratimit
të aktvendimit për mosplotësimin e kushteve për kryerjen e
funksionit publik nga mosparashtrimi i deklaratës.
(6) Procedurën për kontrollin e fakteve për personin
bartës të funksionit publik që nuk ka dorëzuar deklaratë me
shkrim, Komisioni obligohet që me detyrë zyrtare në
pajtim me nenin 9 paragrafi (8) të këtij ligji ta ngritë
menjëherë, e me se voni ne afat prej tri ditësh pas miratimit
të aktvendimit për mosplotësimin e kushteve për kryerjen e
funksionit publik nga mosparashtrimi i deklaratës."
Paragrafi (3) bëhet paragraf (7).
Neni 13
Në nenin 14 paragrafi (2) pas fjalëve: "në pajtim me
nenin 5 të këtij Ligji" pika shlyhet dhe shtohen fjalët:
"gjegjësisht me detyrë zyrtare."
Neni 14
Në nenin 21 pas alinesë 5 shtohet alineja e re 6, si
vijon:
"- mban regjistër në pajtim me nenin 10-v paragrafi (1)
të këtij ligji,".
Alinetë 6 dhe 7 bëhen aline 7 dhe 8.
Neni 15
Ne nenin 22 paragrafi (1) fjalët: "Sektori për Siguri dhe
Kundërzbulim" zëvendësohen me fjalët: "Sektori për Siguri
dhe Zbulim".
Në paragrafin (3) pas fjalëve: "të dhëna" shtohen fjalët:
"në origjinal".
Neni 16
Në nenin 26 paragrafi (3) fjalët: "kundërshtimi i
parashtruesit të deklaratës nuk është në pajtueshmëri me të
dhënat me të cilat disponon Komisioni" zëvendësohen me
fjalët: "deklarata nuk është në pajtueshmëri me të dhënat
me të cilat disponon Komisioni".
Neni 17
Në nenin 27 paragrafi (1) fjalët: "që edhe më tutje i
konteston të dhënat e dorëzuara nga organi kompetent në
Komision dhe aktvendimin e tij në pajtim me të cilat"
zëvendësohen me fjalët: "pas marrjes së aktvendimit me të
cilin".
Në paragrafin (2) fjalët: "konsiderohet se personi
pajtohet me të dhënat që i verifikon Komisioni pastaj
Komisioni miraton aktvendim përfundimtar" zëvendësohet
me fjalët: "aktvendimi i Komisionit bëhet përfundimtar".
Neni 18
Në nenin 28 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të
rinj (3) dhe (4), si vijojnë.
"(4) Pas plotfuqishmërisë së aktvendimit të gjykatës
kompetente, me të cilën vërtetohet aktvendimi i
Komisionit, aktvendimi i Komisionit bëhet përfundimtar.
(5) Pas aktvendimit përfundimtar të Komisionit,
parashtruesi i deklaratës nuk ka të drejtë ankese."
Neni 19
Pas nenit 29 shtohen dy paragrafë te rinj 29-a dhe 29-b,
si vijojnë:
"Neni 29-a
Komisioni menjëherë, e më së voni në afat prej tri
ditësh pas përfundimit të procedurës për verifikimin dhe
kontrollimin e fakteve para Komisionit, gjegjësisht nëse
është ngritur procedura para gjykatës kompetente, me
aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor, aktvendimin
përfundimtar e dërgon në organin ose trupin kompetent për
zgjedhje ose emërime të bartësit të funksionit publik, i cili
ka bashkëpunuar me organet e sigurimit shtetëror.
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Neni 29-b
(1) Komisioni menjëherë, e me se voni në afat prej tri
ditësh pas përfundimit të procedurës për verifikimin dhe
kontrollimin e fakteve para Komisionit, gjegjësisht nëse
është ngritur procedura para gjykatës kompetente, me
aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor, aktvendimin
përfundimtar e dërgon në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë, Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe
Komisionin Shtetëror Zgjedhor për personin i cili ka qenë
bartës i funksionit publik, ndërsa ka bashkëpunuar me
organet e sigurimit shtetëror.
(2) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk e plotëson
kushtin plotësues për kandidim për bartës të funksionit
publik, në periudhën e zbatimit të këtij ligji."
Neni 20
Në nenin 30 paragrafi (1) pas fjalëve: "të punësuar"
shtohen fjalët: "gazetarë, redaktorë" ndërsa numri "(3)"
zëvendësohet me numrin "(4)".
Në paragrafin (2) pas fjalës "punësim" shtohen fjalët:
"të personave nga paragrafi (1) i këtij neni".
Neni 21
Në nenin 31 paragrafi (1) fjala "mundet" zëvendësohet
me fjalën "detyrohet". Në paragrafin (2) fjala "munden"
zëvendësohen me fjalën " detyrohen".
Neni 22
Në nenin 32 fjala "mundet" zëvendësohet me fjalën
"detyrohet".
Neni 23
Në nenin 33 paragrafët (1) dhe (2) fjala "mundet"
zëvendësohet me fjalën "detyrohet ".
Neni 24
Pas nenit 35 shtohet Kapitull i ri V-a Dispozita
kundërvajtëse dhe tre nene të reja 35-a, 35-b dhe 35-v, si
vijojnë:
"V-a DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE
Neni 35-a
(1) Gjobë me shumë prej 3 000 deri në 4 000 euro në
kundërvlerë me denarë për kundërvajtje, do t'i shqiptohet:
- kandidatit për bartës të funksionit publik nëse në
momentin e dhënies së pëlqimit të parevokueshëm me
shkrim (deklaratës) për kandidimin e paraparë në Kodin
zgjedhor ose para marrjes së funksionit publik, nuk
parashtron deklaratë me shkrim të vërtetuar te noteri në
Komision, me të cilën deklaron se nuk ka bashkëpunuar
me organet e sigurimit shtetëror në periudhën nga neni 2 i
këtij ligji (neni 6 paragrafi 1),
-bartësit të funksionit publik nëse nuk parashtron
deklaratë me shkrim të vërtetuar te noteri në Komision, me
të cilën deklaron se nuk ka bashkëpunuar me organet e
sigurimit shtetëror në periudhën e përcaktuar në nenin 2 të
këtij ligji (neni 6 paragrafi 2) dhe
- personit që ka qenë bartësi i funksionit publik, nëse
nuk parashtron deklaratë të vërtetuar te noteri në Komision,
në afatin e përcaktuar në nenin 25 të këtij ligji.
Neni 35-b
(1) Për kundërvajtje të përcaktuara me këtë ligj,
procedurën e kundërvajtjes e udhëheq dhe sanksionet e
kundërvajtjes i shqipton gjykata kompetente.
(2) Kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje
në gjykatën kompetente ngrit Komisioni me detyrë zyrtare.
Neni 35-v
Para parashtrimit të kërkesës për ngritjen e procedurës
për kundërvajtje në gjykatën kompetente, kryhet barazim
në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.“

25 февруари 2011

Neni 25
Personi i cili ka qenë bartës i funksionit publik e nuk ka
vdekur, detyrohet që të parashtrojë deklaratë me shkrim të
vërtetuar te noteri në Komision në pajtim me këtë ligj, në
afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 26
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
601.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА
ДЕЈНОСТ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
научноистражувачката дејност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2011 година.
Бр. 07-1054/1
23 февруари 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
Член 1
Во Законот за изменување на Законот за научноистражувачката дејност („Службен весник на Република
Македонија” број 103/2008), во членот 18 датата “15
септември 2011 година” се заменува со датата “15 септември 2015 година”.
Член 2
Во членот 20 датата “15 септември 2010 година” се
заменува со датата “15 септември 2015 година”.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR VEPRIMTARI
SHKENCORE HULUMTUESE
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për veprimtari
shkencore hulumtuese (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 103/2008), në nenin 18 data “15
shtatori 2011” zëvendësohen me datë “15 shtatori 2015”.
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Neni 2
Në nenin 20 data “15 shtatori 2010” zëvendësohen me
datë “15 shtatori 2015”.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
602.
Врз основа на членот 26 став (1) и членот 27 ставови (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник на
Република Македонија“ број 40/2006 и 136/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
1. Собранието на Република Македонија огласува
дека ќе врши избор на претседател на Државната изборна комисија.
2. Заинтересираниот кандидат кој ги исполнува условите предвидени во членот 27 став (1) од Изборниот
законик (да е државјанин на Република Македонија со
постојано место на живеење во Република Македонија;
да има високо образование и најмалку осум години работно искуство во правната област - политичкиот и изборниот систем и да не е член на орган на политичка
партија) и кој поднел изјава до Комисијата за верификација на фактите согласно со Законот за определување
дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008 и
64/2009), пријавите со потребните документи за докажување на исполнувањето на предвидените услови, да
ги поднесе до Собранието на Република Македонија во
рок од осум дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“,
„Вечер“ и „Лајм“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-1091/1
Претседател
25 февруари 2011 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

603.
Врз основа на член 43, став 4 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр.
7/08 и 116/10), министерот за земјоделство, шумарство
и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТРИТЕ НА ОДОБРЕНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ОСЕМЕНУВАЊЕ И НА ОДОБРЕНИ ОДГЛЕДУВАЛИШТА НА ПЧЕЛНИ МАТИЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистрите на одобрени
институции за осеменување и на одобрени одгледувалишта на пчелни матици.
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Член 2
(1) Регистарот на одобрени институции за осеменување се води во форма на книга со тврд повез во темно
зелена боја во А4 формат со поврзани и нумерирани
евиденциски листови на бела хартија.
(2) На првата страна на книгата е аплициран грбот
на Република Македонија и под него стои натпис “Република Македонија, Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство” а на средината стои натпис “Регистар на одобрени институции за осеменување”. Натписите се со бела боја.
(3) На евиденциските листови од став 1 на овој
член се запишуваат следниве податоци:
- реден број и страна;
- назив, седиште и ЕМБС на одобрената институција;
- број на решение за одобрување на институција;
- дата на регистрација;
- раса (подвид) на медоносни пчели;
- генетска линија на медоносни пчели;
- одгледувачка програма;
- број на трутовски пчелни семејства и
- други специфични податоци за институцијата.
(4) Формата и содржината на регистарот на одобрените институции за осеменување е дадена во Прилог 1
кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) Регистарот на одгледувалишта на пчелни матици се води во форма на книга со тврд повез во светло
зелена боја во А4 формат со поврзани и нумерирани
евиденциски листови на бела хартија.
(2) На првата страна на книгата е аплициран грбот
на Република Македонија и под него стои натпис “Република Македонија, Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство” а на средината стои натпис “Регистар на одгледувалишта на пчелни матици ”.
Натписите се со бела боја.
(3) На евиденциските листови од став 1 на овој
член се запишуваат следниве податоци:
- реден број и страна;
- назив, седиште и ЕМБС на одгледувалиштето;
- број на решение за одобрување;
- дата на регистрација;
- раса (подвид) на медоносни пчели;
- генетска линија на медоносни пчели;
- годишен капацитет на производство на матици и
- други специфични податоци за одгледувалиштето.
(4) Формата и содржината на регистарот на одобрените одгледувалишта на пчелни матици е дадена во
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Регистрите од член 1 на овој правилник се водат во
пишана или електронска форма.
Член 5
Признатите организации на одгледувачи се бришат
од регистарот на организации на производители по
нивно барање или доколку престанат да исполнуваат
некој од условите пропишани во член 69, став 2 од Законот за сточарство.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 08-353/3
17 февруари 2011 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.
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604.
Врз основа на член 14, став 5 од Законот за сточарството („Службен весник на Рeпублика Македонија”
бр.7/08 и 116/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
П Р АВ И Л Н И К
ЗА ПОДЕТАЛНИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА КАТАСТАРОТ НА ПЧЕЛНИТЕ ПАСИШТА И ПЧЕЛАРСКИОТ
РЕД ЗА ИСПАША
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат подеталните
критериуми за катастарот на пчелните пасишта и пчеларскиот ред за испаша.
Член 2
(1) Катастарот го воспоставуваат и го водат јавни
установи, признати организации и одобрени институции од областа на сточарството, кои ги исполнуваат условите согласно член 59 од Законот за сточарство.
(2) Поблиските критериуми кои треба да ги исполни вршителот на јавната услуга за водење на катастарот на пчелна паша се:
1. Поседување или користење на соодветен простор:
- да поседува или да има склучено договор со друга
институција која располага со соодветен простор (лабораторија) за соодветно собирање, обработка и чување на податоците од фенолошките набљудувања од терен.
2. Соодветна техничка опременост и тоа:
- да поседува или да има склучено договор со друга
институција која располага со соодветна опрема: два
персонални компјутера, систем за глобално позиционирање (GPS), шест дигитални ваги со точност од пет
грама и можност за автоматско зачувување и препраќање на податоците (GPRS) до лабораторијата на дневна
база;
- да поседува специјално дизајнирано софтверско
решение за собирање, обработка и чување на податоците од фенолошките набљудувања од терен;
- да поседува вкупно 12 контролни пчелни семејства за следење на дневниот внес на нектар во фенофазата на медење на соодветните медоносни растенија и
- да поседува и одржува интернет страница за објавување на информациите од следењето на дневниот
внес на нектар во фенофазата на медење на соодветните медоносни растенија.
3. Соодветна кадровска екипираност:
- да има вработено најмалку два доктори на науки
со потесна специјалност од областа на пчеларството и
- искуство на кадрите во реализација и координирање на национални и меѓународни програми од областа
на пчеларството.
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Член 3
(1) Со редот за испаша се утврдува начинот на користење на пчелните пасишта и тоа:
- спроведувач на редот за испаша;
- големина на пчелното пасиште;
- препорачлив број на пчелни семејства на единица
површина (хектар), според видот и интензитетот на пашата;
- одредување на локации каде ќе се распоредуваат
пчелните семејства кои ќе се довезуваат на паша и
- времетo на донесување и на одведување на пчелните семејства на паша.
Член 4
Спроведувачот на редот за испаша го назначува вршителот на јавни услуги која ги исполнува условите
согласно член 59 од Законот за сточарство.
Спроведувачот на редот за испаша треба да биде
оспособен за работа со GPS и компјутер.
Член 5
Овој правилник влегува во сила по објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 08-353/3
Министер за земјоделство,
17 февруари 2011 година шумарство и водостопанство,
Скопје
Љупчо Димовски, с.р.
__________
605.
Врз основа на член 42, став 3 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија”
бр.7/08 и 116/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОДГЛЕДУВАЊЕТО И ПРОМЕТОТ
НА ПЧЕЛНИТЕ МАТИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОМЕТ,
ПРЕМЕСТУВАЊЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИОТ
ПРИПЛОДЕН МАТЕРИЈАЛ, КАКО И ГОЛЕМИНАТА
НА ЗАШТИТЕНИОТ ПОЈАС ОКОЛУ ОДОБРЕНОТО
ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ НА ПЧЕЛНИ МАТИЦИ
Член 1
Со овој правилник се одредува начинот на одгледувањето и прометот на пчелните матици наменети за промет, преместувањето на пчелите и пчелниот приплоден
материјал, како и големината на заштитениот појас околу одобреното одгледувалиште на пчелни матици.
Член 2
(1) Одгледување на пчелните матици се врши во вештачки матичници со пресадување на ларви од родоначалничките матици, стари помеѓу 6 и 12 часа. За формирање на матичници се користат стартери, а за довршување на матичниците се користат финишери, или се
користи истото пчелно семејство.
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(2) Спарувањето на младите неоплодени матици со
трутови од селекционирани пчелни заедници (трутовски семејства) се изведува на два начина:
- Со инструментално осеменување и
- Слободно оплодување во рамките на заштитениот
појас.
(3) Во време на спарувањето на матиците истите се
одгледуваат во нуклеуси или мини оплодници.
(4) Веднаш по спарувањето на произведените матици и контрола на регуларно пронесување на јајца истите треба да бидат обележани со плочка со број од 1 до
99. Бојата на плочката е карактеристична за нивната година на раѓање и тоа:
- доколку бројот на годината завршува на 1 или 6 бела,
- доколку бројот на годината завршува на 2 или 7 жолта,
- доколку бројот на годината завршува на 3 или 8 црвена,
- доколку бројот на годината завршува на 4 или 9 зелена,
- доколку бројот на годината завршува на 5 или 0 сина.
Член 3
(1) Матиците во промет, обележани според член 2
став 4 од овој правилник, се ставаат во транспортни кафези.
(2) Транспортниот кафез треба да биде обележан со
идентична ознака, како на матицата од став 1 на овој
член.
(3) Матиците во промет, заедно со транспортниот
кафез од став 2 на овој член, треба да бидат придружувани со документ за здравствена состојба на матиците,
согласно законските прописи од областа на ветеринарното здравство.
Член 4
(1) Преместувањето на пчелите и пчелниот приплоден материјал може да се врши со сите превозни
средства.
(2) При преместувањето на пчелите и пчелниот
приплоден материјал, пчелните живеалишта треба да
бидат обезбедени за да не можат при транспортот пчелите да излегуваат од живеалиштата, при што влезовите на пчелните живеалишта треба да бидат затворени, а
притоа да биде обезбедена неопходна вентилација.
(3) Преместувањето на пчелите и приплодниот материјал се изведува во текот на ноќта.
(4) Лицето кое го врши преместувањето на пчелите
и пчелниот приплоден материјал треба да биде придружуван од пчелар кој располага со најмалку две пчеларски заштитни одела и капи и две чадалки.
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Член 5
(1) Заштитниот појас околу одобреното одгледувалиште на пчелни матици е земјишна површина во идеална кружна форма во чиј центар се наоѓа одобреното
одгледувалиште на пчелни матици и на чија површина
не се одгледуваат пчелни семејства со генетско потекло различно од потеклото на приплодниот материјал на
одобреното одгледувалиште. Заштитениот појас служи
за изведување на слободното спарување на младите неоплодени матици и трутовите, одгледани во селекционирани пчелни семејства.
(2) По исклучок од став 1 на овој член во границите
на заштитениот појас може да се одгледуваат пчелни
семејства со пчелни матици не постари од две години,
кои потекнуваат само од приплодниот материјал на
одобреното одгледувалиште на пчелни матици во заштитниот појас.
(3) Заштитниот појас се одредува за секое одобрено
одгледувалиште на пчелни матици посебно а околу
одобреното одгледувалиште на пчелни матици се одредува заштитен појас во радиус од најмалку 3000 метри.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 08-353/3
Министер за земјоделство,
17 февруари 2011 година шумарство и водостопанство,
Скопје
Љупчо Димовски, с.р.
__________
606.
Врз основа на член 92 став 5 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08 и 67/10), министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ГОЛЕМИНАТА НА РИБИТЕ ПОД КОЈА НЕ
СМЕАТ ДА СЕ ЛОВАТ ЗА СТОПАНСКИ
И РЕКРЕАРТИВЕН РИБОЛОВ
Член 1
Со овој правилник се пропишува големината на рибите под која не смеат да се ловат при вршење стопански и рекреартивен риболов.
Член 2
Големината на рибите под која не смеат да се ловат
за стопански и рекреативен риболов изнесува:
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Член 3
Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Наредбата за големината на рибите
под која не смеат да се ловат („Службен весник на Република Македонија” број 3/94).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 08-886/3
22 февруари 2011 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.
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607.
Врз основа на член 92 став 4 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 67/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОЗВОЛЕНИТЕ РИБОЛОВНИ СРЕДСТВА И
НИВНАТА УПОТРЕБА ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ
И РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат дозволените риболовни средства и нивната употреба за вршење стопански и рекреативен риболов.
Член 2
Риболовни средства за вршење стопански и рекреативен риболов се рибарски алат за вршење стопански
риболов, риболовен прибор за вршење рекреативен риболов и риболовна опрема за вршење стопански и рекреативен риболов.
Рибарски алат за вршење на стопанскиот риболов
се мрежи, струкови и блинкери на влечење.
Риболовен прибор за вршење рекреативен риболов
е риболовна трска, риболовни машинки (орши), риболовен конец и јадица и природни и вештачки мамци
(блинкери, воблери, вештачки мушички).
Риболовна опрема за вршење риболов се пловни објекти - чамци чија должина е најмногу 15 метри.
Член 3
Дозволен риболовен алат кој се употребува за вршење стопански риболов во зависност од видот на рибата и риболовната вода е:
1. Стоечка мрежа
- за лов на пастрмка - со најголема должина од 50
метри, најголема висина од пет метри и димензија на
окца од најмалку 50 милиметри;
- за лов на белвица - со најголема должина од 40
метри, најголема висина од пет метри и димензија на
окца од најмалку 35 милиметри;
- за лов на крап - со најголема должина од 50 метри,
најголема висина од пет метри и димензија на окца од
најмалку 45 милиметри;
- за лов на останатите видови риби - со најголема
должина од 30 метри, најголема висина од три метри и
димензија на окца од најмалку 20 мм.
2. Повлечна мрежа - за сите видови риби со најголема должина од 500 метри, најголема висина од три метри и димензија на окца од најмалку 10 мм.
3. Струк - за риболов на сом, крап и јагула со најмногу 50 јадици.
4. Блинкер за влечење за пастрмка и белвица.
Должината и висината на мрежата се мери во однос
на конецот на кој се поставени пливките и оловата и
конецот кој ги поврзува. Димензијата на окцата се мери од јазол до јазол на мрежа во влажна состојба.
Член 4
Дозволен риболовен прибор која се употребува за
вршење рекреативен риболов е:
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- за пастрмка во риболовен ревир - една риболовна
трска и еден блинкер кој може да има една јадица (трокрака, двокрака или еднокрака), еден воблер кој може
да има две јадици (трокраки, двокраки или еднокраки)
или три мушички кои можат да имаат еднокраки јадици и
- за сите останати видови риби најмногу две риболовни трски со по три јадици на трска или три риболовни трски со по една јадица на трска, со или без машинка (орша) и природни или вештачки мамци.
По исклучок на став 1 алинеја од овој член за лов
на пастрмка и белвица на риболовните подрачја и рекреативните зони може да се употребува и блинкер на
влечење со најмногу еден стап на пловен објект со врзани најмногу седум блинкери.
Покрај приборот од став 1 на овој член при вршење
рекреативен риболов како дополнителна опрема може
да се употребува и мрежа за прифаќање на риба и чуварка за рибите.
Член 5
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за дозволените риболовни средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/09).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-886/3
Министер за земјоделство,
22 февруари 2011 година шумарство и водостопанство,
Скопје
Љупчо Димовски, с.р.
__________
608.
Врз основа на член 19 став 6 од Законот за сточарство („Службен весник на Република Македонија“ бр.
7/08 и 116/10), министерот за земјоделство, шумарство
и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ПРИЗНАТИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОДГЛЕДУВАЧИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистар на признатите
организации на одгледувачи.
Член 2
Регистарот на признати организации на одгледувачи се води во форма на книга со тврд повез во темно
сина боја во А4 формат со поврзани и нумерирани евиденциски листови на бела хартија.
На прeдната страна на книгата е аплициран грбот
на Република Македонија и под него стои натпис во
бела боја „Република Македонија, Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство Регистар на
признати организации на одгледувачи ”.
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На евиденциските листови од став 1 на овој член се
запишуваат следниве податоци:
- реден број и страна;
- назив, седиште и ЕМБС на организација;
- број на решение за одобрување на призната организација на одгледувачи;
- дата на регистрација;
- одгледувачка програма;
- вид и раса на добиток;
- број на членови;
- обем на производство и
- други специфични податоци за организацијата.
Формата и содржината на регистарот на признати
организации на одгледувачи е дадена во Прилог кој е
составен дел на овој правилник.

Член 4
Признатите организации на одгледувачи се запишуваат во регистарот од став 1 на овој член по предходно
доставено барање до Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
Барањето ги содржи следните податоци:
- назив, седиште и ЕМБС на организацијата;
- општи податоци за организацијата;
- форма на организирање;
- број на членови и
- обем на производство.

Член 3
Регистарот на признати организации на одгледувачи се води во пишана или електронска форма.

Бр.08-754/3
11 февруари 2011 година
Скопје

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Љупчо Димовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
609.
Врз основа на член 136 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09, 124/10 и 18/11), министерот за транспорт и врски, донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ЗАТВОРАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ
НА ЗАТВОРЕНО ГРАДИЛИШТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на затворање и означување на затворено градилиште.
Член 2
Градежен инспектор ќе го затвори градилиштето со
поставување на посебен службен знак со кој ќе го означи градилиштето за затворено, пред донесување на решение за затворање.
Член 3
Градилиштето се означува за затворено со поставување на видно место на посебен службен знак.
Член 4
Посебниот службен знак содржи:
1. На жолта основа со големи болдирани црни букви стои следниот текст:„ЗАТВОРЕНО ОД ГРАДЕЖНА ИНСПЕКЦИЈА“ и поставување на ленти на жолта
основа на кои ќе се впише текстот со црни букви:„ЗАТВОРЕНО ОД ГРАДЕЖНА ИНСПЕКЦИЈА“, кои се
поставуваат од надворешната страна на градилиштето;
2. Основот врз кој се донесува решението со кое се
наредува да се прекине натамошната изградба или отстранување на градба, односно нејзин дел;
3. Рокот до кој што треба да се усогласи натамошната изградба или отстранување на градба, односно
нејзин дел;
4. Органот кој го наредил затворањето и
5. Име, презиме и потпис на инспекторот кој го наредил затворањето на градилиштето.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за начинот на затворање и означување на затворено градилиште („Службен весник на Република Македонија” бр.85/05).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.01-2683/2
24 февруари 2011 година
Министер,
Скопје
Миле Јанакиески, с.р.
__________
610.
Врз основа на член 42-а став (2) и (9) од Законот за
гробишта и погребални услуги („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 86/08 и 156/10), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА
ЕДУКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.

25 февруари 2011

Член 2
За спроведување на едукацијата на лицето или
правното лице овластениот комунален инспектор му
врачува покана за спроведување на едукација, со која
се повикува на едукација.
Поканата од став 1 на овој член е дадена во Прилог
и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Поканата за спроведување на едукација се печати
на хартија во бела боја со формат А4 и содржи:
- Грб на општината, општината во градот Скопје,
односно градот Скопје, назив на органот кој ја спроведува едукацијата и број.
1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација:
- име и презиме;
- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ);
- адреса на живеење;
- работно место на кое е распоред во правното лице.
2. Податоци за правното лице:
- назив и седиште;
- место, време и датум каде/кога ќе се спроведе
едукацијата;
- предмет на поканата со краток опис и назначување на одредбата за која е направена неправилноста;
- име, презиме и потпис на повластениот комунален
инспектор;
- име презиме и потпис на лицето кое се повикува
на едукација;
- место и датум на издавање и место за печат.
Член 4
Едукацијата се спроведува во просториите на инспекциската служба на општината, општината во градот
Скопје, односно градот Скопје.
Едукацијата ја организира и спроведува општината,
општината во градот Скопје, односно градот Скопје
преку овластените комунални инспектори.
Член 5
Едукацијата се врши еднаш неделно, а по потреба и
повеќе пати.
Член 6
Евиденцијата за спроведената едукација општината, општината во градот Скопје, односно градот Скопје
ја водат во електронска форма.
Евиденцијата содржи: назив и седиште на правното
лице, име и презиме на лицето на кое му е врачена поканата за спроведување на едукација и место и датум
кога е извршена едукацијата.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 01-2688/2
24 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
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611.
Врз основа на член 59 став (14) и член 62 став (3) Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/09, 124 и 18/11), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ
И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ГРАДЕЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за градење
како и формата и содржината на образецот на одобрението за градење.
Член 2
Барањето за добивање на одобрение за градење се поднесува на образец со формат А-4 кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Одобрението за градење на градби од прва категорија се издава на образец во формат А-4 кој е даден во
Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.
Член 4
Одобрението за градење на градби од втора категорија се издава на образец во формат А-4 кој е даден во
Прилог 3 и е составен дел на овој правилник.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на одобрение и формата и содржината на образецот на одобрението за градење
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 153/09).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 01-2691/2
24 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
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612.
Врз основа на член 132-а став (2) и (9) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“
број 130/09,124/10 и 18/11), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА
ЕДУКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување
на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.
Член 2
За спроведување на едукацијата на лицето или правното лице државниот градежен инспектор, односно
овластениот градежен инспектор му врачува покана за спроведување на едукација, со која се повикува на едукација.
Поканата на државниот градежен инспектор што се врачува за спроведување на едукација е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Поканата на овластениот градежен инспектор што се врачува за спроведување на едукација е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Поканата за спроведување на едукација се печати на хартија во бела боја со формат А4 и содржи:
- грб на Република Македонија, односно грб на општината, општината во градот Скопје, односно градот
Скопје, назив на органот, односно назив на инспекциската служба кои ја спроведуваат едукацијата и број.
1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација:
- име и презиме;
- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ);
- адреса на живеење;
- работно место на кое е распоред во правното лице.
2. Податоци за правното лице:
- назив и седиште;
- место, време и датум каде/кога ќе се спроведе едукацијата;
- предмет на поканата со краток опис и назначување на одредбата;
за која е направена неправилноста;
- име, презиме и потпис на државниот градежен инспектор, односно, овластениот градежен инспектор;
- име презиме и потпис на лицето кое се повикува на едукација;
- место и датум на издавање и место за печат.
Член 4
Едукацијата се врши во просториите на Државниот инспекторат за урбанизам и градежништво, односно во
просториите на инспекциската служба на општината, општината во градот Скопје, односно градот Скопје.
Едукацијата ја организираат и спроведуваат Државниот инспекторат за урбанизам и градежништво преку
градежните инспектори, односно општината, општината во градот Скопје, односно градот Скопје преку овластените градежни инспектори.
Член 5
Едукацијата се врши еднаш неделно, а по потреба и повеќе пати.
Член 6
Евиденцијата за спроведената едукација Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам односно, општините, општините во градот Скопје, односно градот Скопје ја водат во електронска форма.
Евиденцијата содржи: назив и седиште на правното лице, име и презиме на лицето на кое му е врачена поканата за спроведување на едукација и место и датум кога е извршена едукацијата.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Број 01-2693-2
24 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
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613.
Врз основа на член 39 став (5) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија”
бр.130/09, 124/10 и 18/11), министерот за транспорт и
врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ,
ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊАТА ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ, РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИНЖЕНЕР ЗА ИЗВЕДБА И НАДЗОРЕН ИНЖЕНЕР, КАКО
И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ И
ОДЗЕМЕНИ ОВЛАСТУВАЊА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на овластувањата за проектирање на градби, ревизија на проектна
документација, инженер за изведба и надзорен инженер, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистарот за издадени и одземени овластувања.
Член 2
Овластувањата од член 1 на овој правилник се издаваат на лица кои учествуваат во градењето на градби од
следните области: архитектура, градежништво, машинство, електротехника, геотехника, градежна физика, сообраќајно инженерство и инженерство за животна средина.
Член 3
За добивање на овластување се поднесува писмено барање до Комората на овластени архитекти и овластени
инженери (во понатамошниот текст: Комора) во кое се
наведува видот на овластувањето А или Б, видот на дејноста за кое се бара овластување за проектирање, за раководење со изградба на градби, ревизија или надзор и соодветната струка што ја има стекнато барателот на овластувањето.
Кон барањето се поднесуваат и доказите пропишани со Законот за градење за добивање на соодветното
овластување.
Член 4
За обновување на овластување се поднесува писмено барање до Комората во кое се наведува овластувањето кое треба да се обнови.
Кон барањето се поднесуваат и доказите пропишани со Законот за градење за добивање на соодветното
овластување и се приложува овластувањето кое се бара
да се обнови.
Член 5
Поднесеното барање за добивање и за обновување
на овластување, Комората го разгледува и проверува
дали се исполнети пропишаните услови.
Доколку Комората утврди дека е доставена комплетна документација и се исполнети условите за добивање, односно обновување на баранато овластување, го
издава, односно обновува овластувањето во рок од седум дена од доставување на барањето.
Кога Комората ќе утврди дека документацијата не е
комплетна и дека има потреба од доставување на дополнителни документи, писмено го известува барателот, во рок од седум дена од добивањето на известувањето да ја комплетира документацијата, во спротивно
барањето се одбива.
Член 6
Овластувањето го одзема Комората доколку се констатира дека физичкото лице не го почитува Кодексот
на професионална етика на овластени архитекти и овластени инженери и Тарифникот за извршени услуги
на Комората.
За одземање на овластувањето се известува физичкото лице кое треба овластувањето да го врати во рок
од осум дена од приемот на известувањето.

Бр. 24 - Стр. 159

Член 7
Образецот на овластувањето А за изработка на проектна документација на градби од прва категорија е со
формат А4 кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на
овој правилник.
Образецот на овластувањето Б за изработка на проектна документација на градби од втора категорија е со
формат А4 кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на
овој правилник.
Член 8
Образецот на овластувањето А за ревизија на проектна документација на градби од прва категорија е со
формат А4 кој е даден во Прилог 3 и е составен дел на
овој правилник.
Образецот на овластувањето Б за ревизија на проектна документација на градби од втора категорија е со
формат А4 кој е даден во Прилог 4 и е составен дел на
овој правилник.
Член 9
Образецот на овластувањето А за инженер за изведба на градби од прва категорија е со формат А4 кој е
даден во Прилог 5 и е составен дел на овој правилник.
Образецот на овластувањето Б за инженер за изведба на градби од втора категорија е со формат А4 кој е
даден во Прилог 6 и е составен дел на овој правилник.
Член 10
Образецот на овластувањето А за надзорен инженер на градби од прва категорија е со формат А4 кој е
даден во Прилог 7 и е составен дел на овој правилник.
Образецот на овластувањето Б за надзорен инженер
на градби од втора категорија е со формат А4 кој е даден во Прилог 8 и е составен дел на овој правилник.
Член 11
Регистарот на издадените и одземените овластувања е во форма на книга со формат А4.
На насловната страна на регистaрот е отпечатен грбот на Република Македонија и ознаката на Комората,
а под нив текстот:
„Регистар на издадени и одземени овластувања”.
Внатрешните страни на регистaрот ги содржат
следните рубрики:
- реден број,
- број и датум на барањето за издавање на овластувањето,
- име и презиме на носителот на овластувањето,
- соодветната струка,
- вид на дејноста за која е издадено овластувањето,
- тип на овластувањето А или Б,
- датум на издавање,
- датум на одземање,
- број на издаденото овластување,
- број на одземеното овластување,
- рок на важење и
- забелешка.
Образецот на регистарот е даден во Прилог 9 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 12
Регистарот на издадени и одземени овластувања се
води во пишана или во електронска форма.
Член 13
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за
издавање и одземање на овластувањата за проектирање
на градби, ревизија на проектна документација, инженер за изведба и надзорен инженер, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистарот за издадени и одземени овластувања („Службен весник на Република Македонија” бр. 142/09).
Член 14
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-2697/2
24 февруари 2011 година
Министер,
Скопје
Миле Јанакиески, с.р.
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614.
Врз основа на член 38 став (4) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр.
130/09, 124/10 и 18/11), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА
ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ, РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, УПРАВИТЕЛ НА ГРАДБА, ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ, НАДЗОР НА ИЗГРАДБАТА НА ГРАДБИ И УПРАВИТЕЛ НА ОДРЖУВАЊЕ
НА ОБЈЕКТИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦИТЕ КАКО И ФОРМАТА,
СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на лиценците
за проектирање на градби, ревизија на проектна документација, управител на градба, изведувач на градби,
надзор на изградбата на градби и управител на одржување на објекти, формата и содржината на образецот
на лиценците како и формата, содржината и начинот на
водење на регистарот за издадени и одземени лиценци.
Член 2
Лиценците од член 1 на овој правилник се издаваат на
писмено барање поднесено од правно лице регистрирано
во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на соодветната дејност. Во барањето се наведува за
која дејност и кој вид на градби се бара лиценца.
Член 3
Лиценците од член 1 на овој правилник се обновуваат на писмено барање поднесено од правно лице регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на соодветната дејност. Во барањето се наведува лиценцата која се бара да се обнови.
Член 4
По доставеното барање и приложените докази со
барањето, се проверува доставената документација и
доколку истата е комплетна, во рок од седум дена се
издава, односно се обновува лиценцата.
Доколку се утврди дека барањето за издавање, односно обновување на лиценца е некомплетно за тоа
писмено се известува барателот кој во рок од три дена
од добивањето на известувањето, треба да го комплетира барањето, во спротивно барањето се одбива.
Член 5
Министерството за транспорт и врски ја одзема лиценцата доколку констатира дека правното лице приложило неточни податоци потребни за добивање на лиценцата, престанало да ги исполнува условите за добивање на лиценцата и доколку ја користи лиценцата за
друга намена, од намената за која истата е издадена.
За одземање на лиценцата се известува правното
лице кое треба лиценцата да ја врати во рок од осум дена од приемот на известувањето.
Член 6
Образецот за лиценца А за проектирање на градби
од прва категорија е со формат А-4 на специјална хартија во жолта боја, кој е даден во Прилог 1 и е составен
дел на овој правилник.
Образецот за лиценца Б за проектирање на градби
од втора категорија е со формат А-4 на специјална хартија во портокалова боја, кој е даден во Прилог 2 и е
составен дел на овој правилник.
Член 7
Образецот за лиценца А за ревизија на проектна документација за градби од прва категорија е со формат
А-4 на специјална хартија во жолта боја, кој е даден во
Прилог 3 и е составен дел на овој правилник.
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Образецот за лиценца Б за ревизија на проектна документација за градби од втора категорија е со формат
А-4 на специјална хартија во портокалова боја, кој е
даден во Прилог 4 и е составен дел на овој правилник.
Член 8
Образецот за лиценца за управител на градба е со
формат А-4 на специјална хартија во портокалова боја,
кој е даден во Прилог 5 и е составен дел на овој правилник.
Член 9
Образецот за лиценца А за изведувач на градби од
прва категорија е со формат А-4 на специјална хартија
во зелена боја, кој е даден во Прилог 6 и е составен дел
на овој правилник.
Образецот за лиценца Б за изведувач на градби од
втора категорија е со формат А-4 на специјална хартија
во сина боја, кој е даден во Прилог 7 и е составен дел
на овој правилник.
Член 10
Образецот за лиценца А за надзор на изградба на
градби од прва категорија е со формат А-4 на специјална хартија во жолта боја, кој е даден во Прилог 8 и е
составен дел на овој правилник.
Образецот за лиценца Б за надзор на изградба на
градби од втора категорија е со формат А-4 на специјална хартија во сина боја, кој е даден во Прилог 9 и е
составен дел на овој правилник.
Член 11
Образецот за лиценца за управител на одржување
на објекти од прва и втора категорија е со формат А-4
на специјална хартија во сина боја, кој е даден во Прилог 10 и е составен дел на овој правилник.
Член 12
Регистарот за издадените и одземените лиценци е
во форма на книга со формат А4.
Насловната страна содржи:
„Република Македонија, Министерство за транспорт и врски”, а на средината: „Регистар на издадени и
одземени лиценци”.
Внатрешната страна на регистарот содржи рубрики
во кои се впишуваат следните податоци: реден број,
вид на лиценцата, број под кој е издадена лиценцата,
број под кој е одземена лиценцата, назив и седиште на
правното лице, датум на издавање, датум на одземање,
рок на важење, забелешка во која се внесуваат сите
промени во врска со издадените лиценци.
Регистарот се води во пишана или електронска форма.
Образецот на регистарот е даден во Прилог 11 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 13
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за издавање и одземање на лиценците за проектирање на градби, ревизија на проектна документација,
управител на градба, изведувач на градби, надзор на
изградбата на градби и управител на одржување на објекти, формата и содржината на образецот на лиценците како и формата, содржината и начинот на водење на
регистарот за издадени и одземени лиценци („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 142/09).
Член 14
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-2701/2
24 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
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615.
Врз основа на член 92, став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија” бр.
130/09, 124/10 и 18/11), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИОТ
ПРЕГЛЕД
I. Вовед
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на технички преглед.
Член 2
Техничкиот преглед опфаќа:
- преглед на документација приложена со барањето
за издавање на одобрение за употреба;
- преглед на документацијата изработена на градилиште за време на изведување на градбата, документација која изведувачот треба да ја има на градилиштето,
како и други докази за квалитетот на вградените материјали и опрема, а е пропишана како обврска со други
прописи;
- преглед на градбата и
- составување на записник со констатација и предлог дека градбата може да се употребува или не може
да се употребува.
II. Начин на вршење на технички преглед
од страна на Комисија
Член 3
Техничкиот преглед на градби од прва категорија
согласно член 57, став (1) од Законот за градење го врши комисија за технички преглед формирана од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.
Член 4
(1) Со техничкиот преглед што го врши комисијата
за технички преглед раководи претседател.
(2) Пред да отпочне технички преглед, претседателот на комисијата врши проверка за присутноста на
учесниците во градењето.
(3)Доколку на техничкиот преглед, на закажаното
место, денот и часот за вршење на технички преглед
некој од учесниците на градењето не дојде, а се уредно
известени од органот надлежен за издавање на одобрението за употреба, претседателот на комисијата може
да го одложи техничкиот преглед и тоа да го констатира на записник со тоа што записникот ќе го достави до
органот што го издава одобрението или да одлучи да го
спроведе техничкиот преглед во отсуство на учесникот
во градењето, ако оцени дека неговото отсуство нема
битно да влијае на прегледот, со образложение за донесената одлука.
(4) Техничкиот преглед, поради отсуство на учесник или учесници во градењето може да се одложи само еднаш.

Бр. 24 - Стр. 183

Член 5
(1) Органот надлежен за издавање на одобрение за
употреба, на комисијата за техничкиот преглед и ја доставува документацијата приложена кон барањето за
издавање на одобрение за употреба, согласно член 88
став (2) алинеи 1 и 2 од Законот за градење.
(2) Комисијата за технички преглед врши преглед
на документацијата од став 1 на овој член, преглед на
документацијата изработена на градилиштето за време
на изведување на градбата која изведувачот треба да ја
има на градилиштето, како и други докази за квалитетот на вградените материјали и опрема, ако е пропишана како обврска со други прописи.
(3) Комисијата за технички преглед може да побара
податоци и од надлежниот градежен инспектор ако
утврди дека за градбата за која е побарано одобрение
за употреба е спроведен инспекциски надзор.
(4) Доколку комисијата за технички преглед утврди
дека надлежниот градежен инспектор донел акт со кој
констатирал одредени недостатоци и неправилности на
градбата, а кои недостатоци и неправилности не се отстранети во понатамошниот тек на градењето, односно
ако тие се од таква природа што битно влијаат на градбата, во поглед на нејзината исправност и функционалност, а посебно во поглед на нејзината механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита, претседателот на комисијата за технички преглед треба да го запре вршењето на техничкиот преглед и за тоа писмено
да го извести надлежниот орган за издавање на одобрението за употреба.
Член 6
(1) Прегледот на градбата комисијата за технички
преглед го врши на тој начин што визуелно и практично ја проверува исправноста и функционалноста на
градбата во целина, а согласно основниот проект и
проектот на изведена состојба.
(2) Проверката од став (1) на овој член, се врши со
преглед на основните комунално - технички приклучоци на градбата кои се наоѓаат вон или во градбата, сообраќајните решенија предвидени за градбата, како и
преглед на внатрешните водови, инсталации и опрема
која е пропишана со нормативи и стандарди како обврска во други прописи.
(3) Во текот на прегледот на градбата учесниците
во изградбата даваат податоци и појаснувања кои ќе ги
побара комисијата за технички преглед.
Член 7
(1) По извршениот увид во целокупната документација и по извршениот преглед на градбата, претседателот на комисијата за технички преглед составува записник.
(2) Записникот од техничкиот преглед се состои од
три дела и тоа:
- прв дел - содржи општи податоци,
- втор дел - содржи констатации од битно значење
за издавање, односно неиздавање на одобрение за употреба на градбата и
- трет дел - содржи констатација и предлог дека за
градбата може или не може, да се издаде одобрение за
употреба.
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(3) Записникот од техничкиот преглед го потпишуваат сите членови на комисијата и учесниците во изградбата.
Член 8
(1) Првиот дел на записникот од техничкиот преглед содржи општи податоци за комисијата за технички
преглед, учесниците во техничкиот преглед на градбата и тоа:
- назив на надлежниот орган кој ја формирал комисијата за технички преглед и архивски број на решението со кое се формира комисијата;
- место, ден и часот на одржувањето на техничкиот
преглед;
- лични податоци за сите присутни учесници во техничкиот преглед;
- податоци за инвеститорот, односно за инвеститорите ако во одобрението за градење се наведени повеќе
инвеститори;
- податоци за учесниците во изградбата;
- податоци од изводот од јавната книга за запишување на правата на недвижностите за последната состојба на запишаните права за градбата;
- податоци за издаденото одобрение за градење и
податоци за основниот проект и ревизијата на основниот проект;
- податоци за дополнителен основен проект доколку во текот на изградбата се извршени измени;
- податоци за проектот на изведена состојба со мислење на одговорниот проектант за неговата усогласеност со основниот проект;
- податоци за актот за обележување на градбата и
геодетска снимка на изведената градба;
- податоци од градежниот дневник;
- податоци од градежната книга;
- податоци за спроведениот инспекциски надзор,
ако таков надзор е спроведен и
- податоци од завршниот извештај на надзорниот
инженер.
(2) Вториот дел на записникот од техничкиот преглед содржи констатации кои се од битно значење за издавање, односно неиздавање на одобрение за употреба
на градбата, како што се:
- дали градбата е изведена во согласност со деталниот урбанистички план или урбанистички план за вон
населено место или урбанистички план за село или државна односно локална урбанистичка планска документација, а за линиските инфраструктурни градби дали се во согласност со проектот за инфраструктура заверен од надлежен орган;
- дали градбата е изведена во согласност со одобрението за градење и одобрениот основен проект, анексите кон основниот проект и проектот на изведена состојба, по однос на сите фази;
- дали градбата е приклучена на постојната сообраќајна мрежа и комуналната инфраструктура, согласно
основниот проект и условите дадени во одобрението за
градење;
- дали се отстранети сите помошни објекти, опрема
и материјали кои биле за потребите на изведувачот за
изградба на градбата;
- дали има незавршени работи предвидени со основниот проект;
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- дали има недостатоци и забелешки на изведените
работи;
- дали има недостатоци кои можат да се отстранат
само со промена на документацијата за градење и
- дали има недостатоци или неправилности и забелешки, а се од суштествено значење и ги нарушуваат
основните барања на градбата во поглед на нејзината
механичката отпорност, стабилност и сеизмичка
заштита.
(3) Третиот дел на записникот од технички преглед
содржи констатација и предлог дека градбата може да
се употребува или не може да се употребува согласно
намената за која е изградена, односно дека:
- градбата е изведена во согласност со одобрената
документација за градење и може да се употребува;
- градбата има одредени недостатоци кои можат да
се отстранат и не преставуваат услов да се издаде одобрение за употреба, со одредување рок во кој тие треба
да бидат отстранети за градбата да може да се употребува;
- градбата има одредени недостатоци кои мораат да
се отстранат за да може да се издаде одобрение за употреба со одредување рок во кој тие треба да бидат отстранети за градбата да може да се употребува;
- градбата не е изведена согласно одобрениот основен проект, односно согласно дополната на основниот
проект во текот на изградбата или констатира недостатоци кои ги нарушуваат основните барања на градбата
што се однесуваат на механичката отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата,заради што за
градбата треба да се издаде одобрение за употреба.
Член 9
(1) Ако комисијата, по извршениот технички преглед, констатира дека градбата е изведена во согласност
со одобрената документација и дека може да се употребува, комисијата за тоа писмено ќе го извести надлежниот орган и заедно со известувањето ќе му достави
оригинален примерок од записникот и ќе му ја врати
документацијата што му ја доставил органот.
(2) Ако комисијата, по извршениот технички преглед, констатира дека градбата има одредени недостатоци кои можат да се отстранат и не преставуваат услов
да се издаде одобрение за употреба, за тоа писмено ќе
го извести надлежниот орган и заедно со известувањето ќе му достави оригинален примерок од записникот
како и извештај за постапување по недостатоците во
рок во кој тие треба да бидат отстранети и ќе му ја врати документацијата што му ја доставил органот.
(3) Ако комисијата, по извршениот технички преглед, констатира одредени недостатоци кои мораат да се
отстранат и се услов за издавање на одобрението за
употреба, за тоа писмено ќе го извести надлежниот орган и заедно со известувањето ќе му достави оригинален примерок од записникот како и извештај за постапување по недостатоците и ќе му ја врати документацијата што му ја доставил органот.
(4) Ако комисијата, по извршениот технички преглед, констатира дека градбата не е изведена согласно
одобрениот основен проект, односно согласно анексот
на основниот проект во текот на изградбата или констатира недостатоци кои ги нарушуваат основните барања на градбата што се однесуваат на нејзината меха-
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ничка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита наградбата, за тоа писмено ќе го извести надлежниот орган и заедно со известувањето ќе му достави оригинален примерок од записникот и ќе му ја врати документација што му ја доставил органот.

- дека градбата е изведена во согласност со основните барања во поглед на нејзината механичката отпорност, стабилност и сеизмичка заштита и
- заклучок дека градбата може да се употребува за
предвидената намена.

III. Начин на вршење на технички преглед
од страна на надзорен инженер

Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за начинот на вршење на технички преглед и содржината на извештајот на
изведувачот за градби за кои не е потребно издавање
на одобрение за градење („Службен весник на Република Македонија” бр.78/09).

Член 10
(1) За извршениот технички преглед на градбите од
втора категорија од член 57, став (2) од Законот за градење, надзорниот инженер составува извештај во писмена форма со кој констатира дека градбата може да се
даде во употреба.
(2) Извештајот од став (1) на овој член го потпишуваат надзорниот инженер и инвеститорот, односно инвеститорите ако во одобрението за градење се наведени
повеќе лица како инвеститори.
(3) Извештајот за извршениот технички преглед на
надзорниот инженер се состои од два дела и тоа:
1. Првиот дел од извештајот ги содржи:
- податоци за местото, денот и часот на одржувањето на техничкиот преглед;
- податоци за инвеститорот, односно за инвеститорите ако во одобрението за градење се наведени повеќе
инвеститори;
- податоци за учесниците во изградбата;
- податоци за издаденото одобрение за градење и
податоци за основниот проект и ревизијата на основниот проект;
- податоци за проектот на изведена состојба со мислење на одговорниот проектант за неговата усогласеност со основниот проект;
- податоци за актот за обележување на градбата и
геодетска снимка на изведената градба;
- податоци од градежниот дневник;
- податоци од градежната книга и
- податоци за спроведениот инспекциски надзор,
ако таков надзор е спроведен.
2. Вториот дел од извештајот ги содржи следните
констатации:
- дали градбата е изведена во согласност со деталниот урбанистички план или урбанистички план за вон
населено место или урбанистички план за село или државна односно локална урбанистичка планска документација, а за линиските инфраструктурни градби дали се во согласност со проектот за инфраструктура заверен од надлежен орган;
- дека градбата е изведена во согласност со одобрението за градење и одобрениот основен проект, анексите кон основниот проект и проектот на изведена состојба, по однос на сите фази;
- дека градбата е приклучена на постојната сообраќајна мрежа и комуналната инфраструктура, согласно
основниот проект и условите дадени во одобрението за
градење;
- дека се отстранети сите помошни објекти, опрема
и материјали кои биле за потребите на изведувачот за
изградба на градбата;
- дека нема недостатоци и забелешки на изведените
работи;

Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-2703/2
24 февруари 2011 година
Министер,
Скопје
Миле Јанакиески, с.р.
__________
616.
Врз основа на член 45 став 4 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08, 143/08 и 56/10), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТЕПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕТО
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА
КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕТО ВО ЗАВИСНОСТ
ОД СТЕПЕНОТ НА УРЕДЕНОСТ
Член 1
Во Правилникот за степенот на уредувањето на
градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност од степенот на
уреденост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/09, 157/09, 63/10, 98/10 и 13/11) во член 3 на
крајот од реченицата точката се заменува со запирка и
се додаваат зборовите:
„во кои се засметани и трошоците за хидротехнички услови за приклучоци.“
Член 2
Во член 4 став (1) точка 3 во алинејата 4 зборовите
„бензински пумпи“, се бришат.
По точката 4 се додаваат две нови точки 5 и 6, кои
гласат:
„5. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории) :
- продажни простории на бензинските пумпни станици 1,0;
- услужни простории на бензинските пумпни станици 1,0;
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6. За објектите од група на класи на намени Б 5–угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и
одморалишта, и за објектите од група на класи на намени
А 4–хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом:
- сите простории 0,05;“
Во став (2) алинејата 1 се брише, а по алинеата 4 се
додава нова алинеа 5 која гласи:
„- подземни резервоари.“
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-2757/2
24 февруари 2011 година
Министер,
Скопје
Миле Јанакиески, с.р.
__________
617.
Врз основа на член 38 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09, 124/10 и 18/11), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ЛИЦЕНЦИ
Член 1
Во Правилникот за висината на надоместокот за добивање на лиценци („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 143/09) во член 2 став 1 зборовите „и
втора" се бришат.
Во став 2 зборовите „трета, четврта и петта" се заменуваат со зборот „втора".
Член 2
Во член 3 став 1 зборовите „и втора" се бришат.
Во став 2 зборовите „трета, четврта и петта" се заменуваат со зборот „втора".
Член 3
Во член 4 став 2 бројот „1.500" се заменува со бројот „1.000".
Ставовите 3, 4 и 5 се бришат.
Член 4
Во член 5 став 2 бројот „2.000„ се заменува со бројот „1.000".
Ставовите 3 и 4 се бришат.
Член 5
Во член 7 запирката по зборот „прва" се заменува
со зборот „и", а зборовите „и трета" се бришат.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-2916/1
24 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

25 февруари 2011

618.
Врз основа на член 49 став (5) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник
на Република Македонија“ бр.51/05, 137/07, 91/09,
124/10 и 18/11) министерот за транспорт и врски донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВОДОТ ОД
ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА СЕЛО, УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОД ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на изводот од генерален урбанистички план,
детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место, државна
урбанистичка планска документација и од локална урбанистичка планска документација.
Член 2
Изводот од генерален урбанистички план се издава
на бела хартија, во формат А-4.
Формата и содржината на изводот од став 1 на овој
член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Изводот од детален урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план за вон населено место се издава на бела хартија, во формат А-4.
Формата и содржината на изводот од став 1 на овој
член се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој
правилник.
Член 4
Изводот од државна урбанистичка планска документација и локална урбанистичка планска документација сe издава на бела хартија, во формат А-4.
Формата и содржината на изводот од став 1 на овој
член се дадени во Прилог 3, кој е составен дел на овој
правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.01-2918/1
24 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
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619.
Врз основа на член 54 од Законот за градење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09,
124/10 и 18/11), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОЕКТИТЕ, ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ, НАЧИНОТ НА ЗАВЕРКА НА ПРОЕКТОТ ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА
ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ЗАПИСИ
Член 1
Со овој правилник се уредува содржината на проектите, означувањето на проектите, начинот на заверка
на проектот од страна на одговорните лица и начинот
на користење на електронските записи.
Член 2
(1) Содржината на проектите од член 43 од Законот
за градење се состои од три дела и тоа:
1. Општ дел;
2. Урбанистички дел; и
3. Проектен дел.
(2) Содржината на деловите на проектот е различна
во зависност од видот на проектот, намената на градбата и нејзината специфичност и комплексност.
Член 3
(1) Општиот дел на проектот содржи основни податоци и програмски дел.
(2) Основните податоци се:
1. назив и адреса на градбата, стационажи, делници
и сл.;
2. назив на проектот, вид на проектот, односно намена на проектот и ниво на обработка;
3. назив на инвеститорот (правно или физичко лице) и неговото седиште или адреса на неговото живеалиште;
4. назив, седиште и адреса на правното лице кое го
изработува проектот;
5. доказ дека правното лице е регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија за вршење
на дејноста проектирање;
6. лиценца за проектирање на градби од соодветна
категорија;
7. решение за именување на проектант и соработници за сите делови од проектот, со број на овластувањето;
8. овластување на проектантот за сите делови од
проектот;
9. место на изработка на проектот; и
10. датум на завршување на проектот.
(3) Програмскиот дел ја содржи проектната програма во која инвеститорот ги дефинира неговите потреби
и барања на градбата што се проектира и се состои од:
- архитектонски дел со дефинирани барања во однос на просторно-функционалната организација на градбата, спецификација на потребните функционални це-
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лини, поединечни простори и нивните приближни површини, наменски капацитети на просторите неопходни за нивното димензионирање и за димензионирањето
на инсталациите, опремата и техничко-технолошките
системи;
- градежен дел со дефинирани барања во однос на
конструктивните системи, потребната доверливост на
конструктивните елементи и квалитетот на градежните
материјали со кои ќе се гради градбата; и
- техничко - технолошки дел со дефинирани барања во однос на техничко - технолошките инфраструктури, системи и опрема кои ќе се вградат во градбата.
(4) Програмскиот дел е задолжителен за основниот
проект;
(5) Проектот за подготвителни работи, проектот на
изведената состојба и проектот за употреба и одржување на градбата не содржат програмски дел.
Член 4
(1) Урбанистичкиот дел на проектот се состои од
податоци за урбанистичко-архитектонските услови за
градење - намена на земјиштето и просторните граници
за изградба, градежната парцела, регулационата линија, градежната линија, површината за градење, диспозициите и параметрите на постоечките и планираните
комунални инфраструктури, како и условите за приклучување на градбата на комуналните инфраструктури.
(2) Урбанистичкиот дел на проектот за подготвителни работи содржи:
1. извод од детален урбанистички план или урбанистички план за вон населено место или урбанистички
план за село или државна односно локална урбанистичка планска документација или проект за инфраструктура за линиските инфраструктурни градби; и
2. ситуација во соодветна мерка со прикажани постојни и новопредвидени сообраќајници и водови на
комуналните инфраструктури со услови за приклучување на градилиштето;
(3) Урбанистичкиот дел на основниот проект содржи:
1. извод од детален урбанистички план или урбанистички план за вон населено место или урбанистички
план за село или државна односно локална урбанистичка планска документација или проект за инфраструктура за линиските инфраструктурни градби;
2. ситуација во соодветна мерка со геодетските податоци за поставеноста на градбата во градежната парцела во однос на регулационата и градежната линија;
3. ситуација во соодветна мерка на која ќе бидат
внесени: граници на градежната парцела, предвидената
градба, регулационата и градежната линија, местоположбата на постоечките соседни објекти и планираните
соседни градби, постоечките и планираните комунални
инфраструктури, како и местоположбата на приклучување на градбата на комуналните инфраструктури.
(4) Урбанистичкиот дел на проектот на изведена состојба содржи:
1. извод од детален урбанистички план или урбанистички план за вон населено место или урбанистички
план за село или државна односно локална урбанистичка планска документација или проект за инфраструктура за линиските инфраструктурни градби;
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2. ситуација во соодветна мерка со геодетските податоци за поставеноста на градбата во градежната парцела во однос на регулационата и градежната линија;
3. ситуација во соодветна мерка на која ќе бидат
внесени: граници на градежната парцела, предвидената
градба, регулационата и градежната линија, местоположбата на постоечките соседни објекти и планираните
соседни градби, постоечките и планираните комунални
инфраструктури, како и местоположбата на приклучување на градбата на комуналните инфраструктури.
(5) Урбанистичкиот дел на проектот за употреба и
одржување на градбата содржи:
1. ситуација во соодветна мерка со приказ на изведените водови и приклучувањето на објектот на сите
комунални инфраструктури.
Член 5
(1) Проектниот дел ги содржи сите потребни податоци за просторна организација на градбата, нејзиното
обликување и димензии, функција, намена и начин на
користење, техничките решенија на конструкцијата, формата и димензиите на конструктивните елементи, начинот на градење, употребените материјали, вградените инфраструктури, опрема и техничко-технолошки системи.
(2) Содржината на проектниот дел се состои од
следните делови:
1. содржина со список на сите прилози и цртежи;
2. технички опис со нумерички параметри;
3. цртежи со геометриски проекции, димензии и
спецификација на сите архитектонски, градежни и техничко-технолошки елементи од кои се состои градбата;
4. предмер и опис на вградените градежни материјали и опрема; и
5. потребни елаборати за претходни истражни работи кои се неопходни за изработка на проектот (геолошки и геомеханички елаборат, хидролошки и хидротехнички елаборат и др.).
Член 6
Проектниот дел содржи проекти од различни инженериски области во зависност од видот и намената на
градбата, од начинот на градењето и видот на техничко-технолошките системи и опремата вградени во градбата. Тие можат да бидат:
1. архитектонски проект;
2. градежен проект (статика со сеизмика);
3. проект за електрична инсталација и опрема;
4. проект за машинска инсталација и опрема;
5.проект на хидротехничка инсталација и опрема;
6. проект на термотехничка инсталација и опрема;
7. проект на телекомуникациска инсталација и
опрема;
8. проект на технолошка опрема;
9. проект за внатрешна архитектура;
10. сообраќаен проект;
11. градежен проект за ископите и подградувањето;
12. градежен проект за обезбедување на соседите и
земјиштето;
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13.проект за заштита од пожари и
14. други специјализирани проекти и елаборати (елаборат за геомеханички истражни работи, елаборат за
заштита од бучава, елаборат ефикасно користење на енергијата и топлинска заштита-енергетска ефикасност
и др.).
Член 7
Проектниот дел од проектот за подготвителни работи содржи:
1. Содржина со список на сите делови од проектот,
прилози, цртежи и елаборати кои се составен дел на
проектот;
2. Технички опис кој содржи опис на границите на
градилиштето, начин на просторна и техничко-технолошка организација на градилиштето, список, опис, намена и димензии на времените објекти неопходни за
функционирање на градилиштето, начин на приклучување на градилиштето на постојната сообраќајна мрежа, начин на приклучување на градилиштето на постојните комунални инфраструктурни водови неопходни за
негово функционирање и начин и третман на градежниот отпад произведен на градилиштето и
3. Цртежи изработени врз основа на изводот од постојниот урбанистички план со граници на градежната
парцела, регулациони линии, граници на градилиштето, просторна организација на градилиштето и диспозиција и намена на времените објекти, диспозиција на
комуналните приклучоци и начинот на приклучување
на сообраќајната инфраструктура.
Член 8
Проектниот дел од основниот проект содржи:
1. содржина;
2. технички опис;
3. цртежи;
4. предмер; и
5. потребни елаборати.
Член 9
(1) Содржината на проектниот дел од основниот проект содржи: список на сите делови од проектот, прилози, цртежи и елаборати кои се составен дел на проектот, со број на страницата на која почнува секоја содржина од списокот и со вкупен број на страници, прилози и цртежи во проектот;
(2) Техничкиот опис на проектниот дел од основниот проект содржи спецификација на сите проектирани
простори со нивните површини, материјали и својства,
детален опис со пресметка на сите проектирани техничко-технолошки инсталации и опрема, како и упатства за нивното изведување и тоа:
- техничкиот опис на архитектонскиот проект содржи детален опис на сите споеви, детали и елементи,
ѕидни слоеви, подови, тавани, фасадни решенија и покривни слоеви и упатство за нивното изведување, спецификација и опис на проектираните материјали, нивните физички и хемиски карактеристики, особено на
текстурите и боите на завршните слоеви, сите искажани со нивните генерички имиња;
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- техничкиот опис на градежниот проект содржи:
детален опис на усвоеното конструктивно техничко решение, список на елаборати кои се користени како подлоги за проектирање, усвоените димензии на елементите, карактеристични податоци од извршените пресметки и анализи битни за верификација на усвоеното решение, користениот софтвер во анализите, нормативите и други акти според кои е извршена анализата, попис на усвоените материјали со нивните карактеристики и потребните претходни и контролни испитувања за
потврдување на нивниот квалитет, начинот на изведувањето на градбата и други податоци кои се битни за
градбата; и
- техничкиот опис на проектот за техничките инсталации содржи: детален опис на сите инфраструктурни
водови и уреди, системи и опрема, со упатство за нивното вградување;
(3) Цртежите на проектниот дел од основниот проект содржат проекции, пресеци, детали и легенди неопходни за веродостојна просторна материјализација на
проектот низ изградбата на градбата. Цртежите во проектниот дел на основниот проект се изработени врз основа на цртежите од идејниот проект и ги содржат сите
податоци - димензии и спецификации потребни за изведување (изградба) на конструкцијата, архитектонските елементи, споеви, инсталациите и опремата на просечно сложена градба и тоа:
- основниот архитектонски проект содржи детални
цртежи на градежната парцела, нејзината околина,
автомобилските и пешачките сообраќајни површини,
зеленилото и обработката на партерот, коти на сите димензии и растојанија битни за поставеноста на градбата во однос на регулационата и градежната линија, границите на градежната парцела и соседите, детални основи на сите подземни и надземни катови од градбата
со основа на покривот (петта фасада) со точни површини на сите простории и опис на подните и ѕидните слоеви, сите карактеристични меѓусебе различни вертикални пресеци во два меѓусебе нормални правци (попречен и подолжен) со описи и димензии на сите карактеристични архитектонски елементи - ѕидови, тавани,
подови, покриви, фасадни слоеви и др., сите фасадни
изгледи, детални коти на првостепената, второстепената и третостепената пластика, конструктивни коти и
вкупни коти на градбата во цртежите со основи, висински коти на сите катови, полукатови, денивелации, а
особено коти на теренот, заштитниот тротоар, плочата
на приземјето, плочата на завршниот кат, горниот венец на градбата и слемето во цртежите со пресеци, точни површини на сите проектирани просторно-функционални целини, катови, простории, како и на градбата во
целина, точна диспозиција на вградената опрема, инфраструктурните водови, особено вертикалите и канализационите простори, детали во хоризонтален и вертикален пресек на сите карактеристични архитектонски елементи и спојки, шема на столарија и браварија,
односно детален цртеж и опис на сите елементи од
вградената опрема - прозорци, врати, огради, гелендери и др.;
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- основниот градежен проект содржи: прецизни и
детални пресметки и анализи на усвоеното техничко
решение со нивна јасна и употреблива презентација,
технички цртежи во погодна мерка со сите потребни
коти и ознаки и тоа: ситуационо решение, основи на
сите карактеристични катови и нивоа, најмалку два карактеристични меѓусебе нормални вертикални пресеци, изгледи, шеми, кофражни планови, арматурни детали, работилнички цртежи и детали; и
- основниот проект за техничка инсталација содржи: детални цртежи со спецификација и просторна
диспозиција на водовите и уредите, системите и опремата од техничките системи неопходни за нивно изведување, односно изградба и вградување, како и начинот на нивното приклучување на комуналните инфраструктури.
(4) Предмерот содржи список, количини и опис на
архитектонските и градежните материјали, опремата и
инсталациите кои се проектирани да се вградат во
градбата. Предмерот се изработува во детални димензии и количини, според сите поединечни архитектонски, градежни и технички позиции во проектот, по видови на материјал, инсталација и опрема именуван со
нивните генерички имиња, односно според видот на
работите и ги содржи сите потребни параметри за димензионирање на оптовареноста на комуналните инфраструктури и одредување на финансиската вредност
на работите, како и проектираната градежна вредност
на градбата. Предмерот се изработува до ниво на разработка и во форма која го прави применлив за тендерска документација, односно за договор за изведување;
(5) Основниот проект ги содржи следните елаборати потребни за неговата изработка и за добивање на
одобрение за градење:
- геолошки и геомеханички елаборат;
- хидролошки и хидротехнички елаборат;
- елаборат за заштита при работа;
- елаборат за заштита на животната средина и здравјето на луѓето;
- други елаборати предвидени со постојната законска регулатива.
Член 10
Содржината на проектниот дел од проектот на изведена состојба е идентична со содржината на основниот
проект наведена во членот 8, точки 1, 2 и 3 од овој правилник. Содржините на проектниот дел од проектот на
изведена состојба треба да бидат веродостојна проектна снимка на фактичката изведена состојба на градбата, во согласност со одобрените дополни кон основниот проект.
Член 11
Содржината на проектниот дел од проектот за употреба и одржување на градбата е идентична со содржината на проектот за изведена состојба од членот 10 на
овој правилник со прилози кои содржат податоци за
условите на гаранциите на градежните производи, пропишаните правила за употреба и одржување на делови-
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те од градбата, вградените инсталации и опрема. Проектот за употреба и одржување на градбата содржи податоци за режимот на одржувањето на градбата, задолжителните временски рокови за преглед на деловите од
градбата, сервисирање и замена на дотраените делови
на градбата и опремата и други поединости за правилна употреба и одржување на градбата.
Член 12
(1) Сите видови проекти, на насловната страница од
корицата и на првата страница од проектот ги содржат
податоците од општиот дел на проектот од член 3, став
(2) од овој правилник.
(2) Доколку деловите на проектот од различни инженериски области се презентирани во одделни книги
или папки, на насловните страници од кориците и на
првите страници од деловите на проектот, тие ги содржат податоците од ставот (1) на овој член и податокот
за видот на проектот, односно делот од проектот за кој
се работи.
(3) Насловните страници на деловите од проектот
од различни инженерски области и нивните први страници видливо се означуваат со ознаката на областа и
тоа:
1. архитектонски проект “А”;
2. градежно-конструктивен проект “Г”;
3. електротехнички проект “Е”;
4. хидротехнички проект “Х”;
5. проект за водовод и канализација “ВК”;
6. термотехнички проект “Т”;
7. машински проект “М”;
8. проект за телекомуникациски инсталации “ТК”;
9. технолошки проект “ТХ”;
10. сообраќаен проект “С”;
11. елаборат за заштита од пожари и инсталација за
дојава на пожар “ППЗ”;
12. елаборат за заштита при работа “ЗР”;
13. елаборат за геомеханика “ГМ”;
14. елаборат за заштита од бучава “ЗБ”;
15. елаборат ефикасно користење на енергијата и
топлинска заштита (енергетска ефикасност) “ЕЕ”;
16. студија за заштита на животната средина и здравјето на луѓето “ЗЖС”;
(4) Сите страници на проектот и неговите посебни
делови се означени со ознаката од став (3) на овој член
и со број на страницата.
Член 13
Цртежите во зависност од видот на проектот ја содржат соодветната ознака од член 12, став (3) од овој правилник, како и број на цртежот, мерката во која е изработен, техничкиот цртеж, описи на елементи на цртежот, ознаки на елементи на цртежот и легенда, рамка и
печат со податоци. Печатот со податоци содржи:
1. назив на градбата;
2. назив на инвеститорот;
3. назив на правното лице кое го врши проектирањето;
4. вид на проектот на кој му припаѓа цртежот;
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5. назив на цртежот;
6. содржина на цртежот;
7. број на цртежот;
8. ознака на цртежот;
9. мерка на цртежот;
10. име и презиме на проектантот;
11. име и презиме на соработниците;
12. печат и потпис на проектнатот;
13. печат на правното лице во кое се врши проектирањето и потпис на одговорното лице;
14. печат и потпис на ревидентот;
15. место и дата на изработка на проектот;
16. технички број на проектот; и
17. други неопходни податоци.
Член 14
(1) Проектите од член 2 на овој правилник се заверуваат со печат на правното лице и со потпис на одговорното лице во правното лице во кое се изработуваат,
на насловната страница од проектот, насловните страници на сите делови од проектот и на печатот со податоци на секој цртеж.
(2) Проектите од член 2 на овој правилник се заверуваат со потпис и печат на овластен проектант и проектантот кој го изработил проектот. Проектантот со потпис и печат ги заверува насловната страница од проектот, насловните страници на сите делови од проектот
и сите страници со цртежите на проектот што ги изработил, а само со печат на овластен проектант ги заверува сите страници со текст од проектот.
(3) Проектите од член 2 на овој правилник ги заверува со потпис и печат и ревидентот кој извршил ревизија на проектот. Ревидентот со потпис и печат ги заверува насловните страници од проектот што го ревидирал, а со печат сите страници и цртежи од проектите .
Член 15
Проектите се печатат на хартија, се пакуваат, се
подврзуваат и се коричат во А-4 формат, на начин кој
овозможува нивно лесно чување и користење, а воедно
оневозможува незабележливо вадење и менување на
поединечни содржини од проектот. Проектите не треба
да се пакуваат и укоричуваат во регистри.
Член 16
(1) Проектите се запишуваат и во електронска форма на соодветни носачи на електронски записи, во формат кој е соодветен за користење и чување. Корисниците на проектите, електронскиот запис го добиваат и чуваат во битмапен формат, додека проектантот електронскиот запис на проектот го чува во векторски
формат;
(2) Проектите од ставот (1) на овој член не се употребуваат во постапките за добивање на одобрение за
подготвителни работи, одобрение за градење и одобрение за употреба на градбата;
(3) Проектите изработени во форма на електронски
записи се користат како работни примероци за мониторинг, увид, евиденција, анализа, чување и архивирање.
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Член 17
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за содржината на
проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи („Службен весник на Република Македонија” бр.71/09).
Член 18
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Број 01-2920/1
24 февруари 2011 година
Министер,
Скопје
Миле Јанакиески, с.р.
__________
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
620.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-2 од 11.1.2011 година, на седницата одржана на ден 14.2.2011 година, го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
Јосиф Костадиновски од Скопје, издадена со Решение
бр. 07-685/5 од 25.4.2006 година од Комисија за хартии
од вредност на Република Македонија.
2. Обновената дозвола за работење на брокер на Јосиф Костадиновски се дава за период од пет години од
денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Јосиф Костадиновски престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
Комисија за хартии од вредност
Број 08-УП1 2
14 февруари 2011 година на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
____________
621.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-6 од 14.1.2011 година,
на седницата одржана на ден 14.2.2011 година, го
донесе следното
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РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
Димче Панов од Велес, издадена со Решение бр. 07577/4 од 29.3.2006 година од Комисија за хартии од
вредност на Република Македонија.
2. Обновената дозвола за работење на брокер на
Димче Панов се дава за период од пет години од денот
на издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Димче Панов
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во
точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со
член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
Број 08-УП1 6
Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2011 година на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
__________
622.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-7 од 14.1.2011 година, на
седницата одржана на ден 14.2.2011 година го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
Методија Ивановски од Скопје, издадена со Решение
бр.07-594/4 од 29.3.2006 година од Комисија за хартии
од вредност на Република Македонија.
2. Обновената дозвола за работење на брокер на
Методија Ивановски се дава за период од пет години
од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Методија
Ивановски престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
Број 08-УП1 7
Комисија за хартии од вредност
14 февруари 2011 година на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
623.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Младо Нагоричане
- Општина Старо Нагоричане.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-от
ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Младо Нагоричане, востановен според Законот за
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
РМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-3284/1
23 февруари 2011 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
624.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 68 став
2 и 69 став 1 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 158/2010) и член 57 ставови 2 и 3 и член 59
став 5 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија” бр. 67/2007, 90/2009 и 67/2010),
Советот на Народната банка на Република Македонија,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА
ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТИ
НА БАНКА
I. Во Одлуката за издавање согласности („Службен
весник на Република Македонија” бр. 91/07, 134/07 и
139/08) се вршат следниве изменувања и дополнувања:
1. Во главата II точка 2, алинејата 1 се менува и
гласи:
„- Одлука на Собранието на банката за измена
и/или дополнување на статутот, којашто ќе стапи на
сила по издавањето согласност од гувернерот или
Предлог-одлука на Надзорниот одбор за измена и/или
дополнување на статутот, којашто ќе стапи на сила по
усвојувањето на измената и/или дополнувањето на статутот од страна на Собранието на банката и по издавањето согласност од гувернерот;“
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Во алинејата 4, зборовите: „што се менува“ се заменуваат со зборовите: „во кој ќе бидат означени измените и/или дополнувањата за кои се бара согласност“.
2. Во главата IV, по точката 16.5 се додава нова
точка 16.6 којашто гласи:
„16.6 Образложение од предложеното лице за член
на надзорен одбор за начинот на кој неговото работно
искуство ќе придонесе за успешно извршување на задачите како член на Надзорниот одбор на банката. Лицето предложено за член на надзорен одбор треба да ги
има предвид надлежностите на членовите на надзорен
одбор на банка, стандардите коишто треба да ги почитуваат банките согласно со прописите и специфичностите на нивните активности. Образложението се поднесува само кога предложеното лице за првпат се именува за член на Надзорниот одбор на банката.“
Точката 16.6 станува точка 16.7.
3. Во главата IV, точката 17 се менува и гласи:
„17. Со лицето предложено за член на надзорен одбор на банка може да се спроведе интервју заради оцена на неговите познавања на прописите од областа на
банкарството и/или финансиите, неговото разбирање за
улогата на надзорниот одбор и неговото искуство.“
4. Во главата IV точка 18 став 1, зборовите: „со банката“, се заменуваат со зборовите: „и надзор на работењето на банката“.
5. Во главата V точка 20.1 се додава нова реченица
којашто гласи:
„Кон одлуката треба да се достави и образложение
за причините за именување на лицето предложено за
член на Управниот одбор на банката, како и образложение на придобивките за банката од неговото именување.“
6. Во главата V точка 20.3, зборовите: „степенот на
стручната подготовка“, се заменуваат со зборовите:
„завршено високо образование“.
7. Во главата V точка 20.5 се додава нова реченица
којашто гласи:
„Како доказ за исполнување на овој услов се доставува потврда од правните лица во кои го стекнал потребното искуство за член на управен одбор во банка.“
8. Во главата V точката 20.6 се менува и гласи:
“20.6 Програма за работа на предложениот член,
одобрена од Надзорниот одбор на банката, за периодот
за кој се именува за член на управен одбор. Програмата
треба да ги содржи најмалку следниве работи:
- Опис на состојбата во која се наоѓа банката во која
лицето е предложено за член на управен одбор, вклучувајќи и опис на местото и улогата на таа банка на пазарот;
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- Опис на планираните активности во областите од
работењето на банката за кои лицето ќе биде надлежно како член на Управниот одбор, согласно со интерните акти на банката, во периодот за кој е предложено
лицето.“
9. Во главата V точка 20.7, зборовите: „Потврда за
престој и дозвола“ се заменува со зборовите: „Важечка
потврда за престој и важечка дозвола“.
Во точката 20.7 се додава нова реченица којашто
гласи:
„Банката е должна да достави нова потврда за престој и дозвола за работа до Народната банка во рок од
15 дена од истекот на важноста на потврдата за престој
и дозволата за работа, доколку важноста на кој било од
овие два документа истече во периодот за кој лицето
предложено за член на управен одбор има добиено согласност од гувернерот.“
10. Во главата V, точката 20.9 се менува и гласи:
„20.9 Препораки од најмалку две лица со искуство
од областа на банкарството и/или финансиите, од кои
едното лице не е лице со посебни права и одговорности во банката во која се именува за член на управниот одбор, ниту е лице поврзано со банката. Препораките се поднесуваат само во случаите кога предложеното лице за првпат се именува за член на управен одбор на банка.“
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кација, површина и слично) и за организациските единици на банката коишто ќе функционираат во новото
седиште.
Доколку во деловните простории каде што ќе биде
сместено новото седиште на банката се планира да се
извршуваат и финансиски активности за кои банката
има добиено согласност од гувернерот, кон барањето
за промена на седиштето се доставуваат и податоци за
информативниот систем и техничката опременост на
деловниот простор потребни за вршење на тие финансиски активности, наведени во точката 5.4 од оваа одлука.“
14. Во главата IX точка 41 став 1, зборот: „измена“
се заменува со зборот: „промена“.
15. Во главата IX точка 42, во ставот 1 зборот: „измена“ се заменува со зборот: „промена“, во ставот 2
зборот: „Измената“ се заменува со зборот: „Промената“, а во ставот 3 зборовите: „измена на името“ се заменуваат со зборовите: „промена на името“.
16. Во главата XI точка 48, зборовите: „платена
провизија“ се заменуваат со зборовите: „платен надоместок“.
17. Во главата XI точка 49 во втората реченица по
зборот: „овластен“ се додава зборот: „судски“.

11. Во главата V, по точката 20.9 се додаваат две
нови потточки коишто гласат:
„20.10 Образложение од лицето предложено за член
на управен одбор за начинот на кој неговото работно
искуство ќе придонесе за успешно извршување на задачите како член на Управниот одбор на банката. Лицето предложено за член на управен одбор треба да ги
има предвид надлежностите на членовите на управен
одбор на банка, стандардите коишто треба да ги почитуваат банките согласно со прописите и специфичностите на нивните активности. Образложението се поднесува само кога предложеното лице за првпат се именува за член на Управниот одбор на банката.
20.11. Друга документација којашто Народната банка ќе ја побара во процесот на одлучување.“

18. Во главата XI точка 50, ставот 2 се менува и гласи:
„Доколку законодавството на земјата од која доаѓа
странското лице кое поднесува барањето за согласност
од точка 1 од оваа одлука, или законодавството на земјата во која работело тоа лице најмалку 5 години пред
да го поднесе барањето за согласност од точка 1 од
оваа одлука поинаку ја регулира материјата во врска со
документацијата којашто се доставува кон барањето,
должно е да приложи:
- Извадок од соодветниот пропис на странската
земја или
- Правно мислење од независен адвокат којшто не е
ангажиран од соодветната банка или лице поврзано со
банката, при што кон мислењето се доставува и документ со кој ќе се потврди дека станува збор за овластен
адвокат во странската земја.

12. Во главата V точка 21, зборовите: „Гувернерот
може да спроведе интервју со предложениот член на
управен одбор на банка“ се заменуваат со зборовите:
„Со лицето предложено за член на управен одбор на
банка може да се спроведе интервју“.

19. Во главата XI точка 51, зборовите: „во земјата и
во странство“ се бришат.

13. Во главата IX точка 40, зборот: „измена“ се заменува со зборот: „промена“.
По ставот 1 се додаваат два нови става коишто гласат:
„Кон барањето за промена на седиштето се доставуваат и податоци за деловниот простор каде што ќе биде
сместено новото седиште (сопствен или изнајмен, ло-

21. Во образецот 3, точката 4 се менува и гласи:
„4. Дали некогаш ви била изречена споредна казна:
забрана за добивање дозвола за основање и работа на
банка, одземање дозвола за основање и работа на банка, забрана за основање нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење банкарски активности? Ако ви била, наведете ги сите детали.“

20. Во образецот 2, точките 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
и 14 стануваат точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

25 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 24 - Стр. 197

По точката 4, се додава нова точка 4.1 којашто гласи:
„4.1 Дали некогаш ви била изречена прекршочна
санкција, односно казна забрана за вршење професија,
дејност или должност? Ако ви била изречена ваква
санкција, односно забрана, наведете ги сите детали.“

Член 2
Формата и содржината на уверението за регистрација на воздухоплови (во натамошниот текст: уверение
за регистрација) е дадена во прилог кој е составен дел
на овој правилник.

22. Во образецот 4, точката 8 се менува и гласи:
„8. Дали на правното лице му е изречена споредна
казна: забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка, одземање дозвола за основање и работа на
банка, забрана за основање нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење банкарски активности? Ако му е изречена, наведете ги сите детали.“
По точката 8, се додава нова точка 8.1 којашто гласи:
„8.1 Дали правното лице е контролирано од лице на
кое му е изречена споредна казна: забрана за добивање
дозвола за основање и работа на банка, одземање дозвола за основање и работа на банка, забрана за основање нови правни лица и привремена или трајна забрана
за вршење банкарски активности? Ако е, наведете ги
сите детали.“

Член 3
(1) Барањето за упис на воздухоплов во регистарот
на воздухоплови и за издавање односно промена на
уверение за регистрација, операторот на воздухопловот
го поднесува писмено до Агенцијата за цивилно воздухопловството (во натамошниот текст: Агенција).
(2) Операторот на воздухопловот, секоја промена
на податоците внесени во регистарот на воздухоплови
ја пријавува во рок од 15 дена од денот на настанатата
промена со писмено барање до Агенцијата за запишување на промената во регистарот.
(3) Промените внесени во регистарот на воздухоплови се внесуваат и во уверението за регистрација, ако
тие промени се однесуваат на податоците кои се внесуваат во уверението.

23. Во образецот 4, по точката 9 се додава нова точка 9.1 којашто гласи:
„9.1 Дали ваква санкција, односно забрана е му
изречена на лице коешто остварува контрола во правното лице? Ако била изречена ваква санкција, односно
забрана, наведете ги сите детали.
II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
За постапките за издавање согласности започнати
пред денот на стапувањето во сила на оваа одлука ќе се
применуваат прописите коишто важеле на денот на
нивното поведување.
О.бр.02-15/II-1/2011
23 февруари 2011
Скопје

Гувернер и претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
625.
Врз основа на член 98, став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на
Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈАТА И
НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ПРОМЕНА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗДУХОПЛОВИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање и промена
на уверението за регистрација на воздухоплови.

Член 4
Кон барањето за упис на воздухоплов во регистарот
на воздухоплови и за издавање односно промена на
уверението за регистрација, операторот на воздухопловот ги доставува следните документи:
1. записник од извршен основен преглед од страна
на овластено лице од Агенцијата, во кој е констатирано
дека воздухопловот ги исполнува пропишаните услови
за пловидбеност;
2. копија од уверение за државјанство и копија од
лична карта за домашно физичко лице односно дозвола
за престој за странско физичко лице, или решение за
упис во Централниот регистар на Република Македонија за правно лице;
3. потврда за бришење на воздухопловот од претходниот регистар на воздухоплови (Certificate of
Aircraft Deletion), или доказ дека истиот не е впишан во
друг регистар на воздухоплови;
4. уверение за пловидбеност на воздухопловот за извоз што го издал надлежниот орган на земјата во која бил
впишан воздухопловот, со кој што се потврдува дека
истиот е пловидбен (Export Certificate of Airworthiness);
5. уверение или друг документ дека воздухопловот
ги исполнува пропишаните стандарди за јачина на бучавата и за емисија на гасови;
6. доказ за сопственост (купопродажен договор со
платена сметка, договор за дар или друг доказ) или
одобрен договор за закуп односно лизинг на воздухопловот без екипаж и
7. доколку операторот не е сопственик на воздухопловот, потребно е да се достави изјава со која сопственикот на воздухопловот се согласува истиот да се запише во регистарот на воздухоплови на Република Македонија.
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Член 5
(1) Документите од член 4 на овој правилник треба
да бидат во оригинал или копија заверена кај нотар
согласно Законот за општа управна постапка.
(2) За документите од член 4 точка 6 на овој правилник кои се изготвени на јазик различен од македонскиот јазик, покрај оригиналот или копијата заверена
кај нотар се поднесува и превод на македонски јазик
изготвен од овластен судски преведувач.
(3) Со барањето за упис на воздухоплов во регистарот на воздухоплови се приложува и доказ за платена
административна такса утврдена со Законот за административните такси и платен надоместок утврден со тарифник на Агенцијата.
Член 6
По приемот на барањето се утврдува дали постојат
формални недостатоци и тоа:
- дали барањето ги содржи сите податоци неопходни да се постапува по него (име, презиме/назив, потпис
и адреса на барателот);
- дали е уплатена административна такса и надоместокот утврден со тарифник на Агенцијата и
- дали се поднесени сите документи и докази за бараните податоци кои се приложуваат со барањето.
Член 7
(1) Доколку барањето содржи некој формален недостаток, се известува барателот кој во рок од 15 дена
треба да ги отстрани констатираните недостатоци.
(2) Доколку барателот ги отстрани недостатоците
во рокот од став (1) на овој член се смета дека барањето било уредно од самото поднесување.
(3) Доколку барателот не ги отстрани недостатоците во рокот од став (1) на овој член Агенцијата со заклучок го отфрла барањето.
Член 8
Агенцијата по приемот на барањето и потребната
документација започнува со утврдување на сите факти
и докази/околности што се од значење за утврдување
на исполнетоста на условите за регистрација на воздухоплов, при што особено се проверува:
- дали воздухопловот ги исполнува пропишаните
услови за пловидбеност;
- дали домашното физичко лице има македонско
државјанство, односно дали странското физичко лице
има регулиран престој во Република Македонија или
дали правното лице е регистрирано и со седиште во Република Македонија;
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- дали потврдата за бришење на вoздухопловот од
претходниот регистар (Certificate of Aircraft Deletion),
ги има потребните податоци за воздухопловот како и
печат и потпис од овластеното лице од воздухопловната власт која го издава документот;
- дали уверението за пловидбеност на воздухопловот за извоз (Export Certificate of Airworthiness) ги содржи потребните податоци за воздухопловот како и печат и потпис од овластеното лице од воздухопловната
власт која го издава документот;
- дали доставениот купопродажен договор или доказ за друг вид на право на користење на истиот е валиден и потпишан од овластени лица на двете договорни
страни или одобрен од Агенцијата;
- дали во изјавата сопственикот на воздухопловот
се согласил истиот да се впише во регистарот на воздухоплови на Република Македонија, доколку операторот
не е сопственик на воздухопловот и
- дали воздухопловот ги исполнува пропишаните
услови за бучава и емисија на гасови согласно важечките прописи.
Член 9
(1) Доколку Агенцијата утврди дека се исполнети сите пропишани услови, во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето со комплетна документација и докази донесува решение за упис на воздухопловот во регистарот на воздухоплови или за издавање односно промена на уверението за регистрација кое заедно со уверението за регистрација му го доставува на барателот.
(2) Доколку Агенцијата утврди дека не се исполнети сите пропишани услови за упис на воздухопловот во
регистарот на воздухоплови или за издавање односно
промена на уверението за регистрација, во рок од 30
дена од денот на поднесување на барањето со комплетна документација и докази донесува решение за одбивање на барањето во кое се наведуваат причините за
одбивањето.
Член 10
За поднесените барања за упис на воздухоплов во
регистарот на воздухоплови и издавање или промена
на уверението за регистрација и за издадените уверенија за регистрација или промена, во Агенцијата се води
евиденција во регистарот на воздухоплови.
Член 11
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1 мај 2011 година.
Бр. 03-149/3
21 февруари 2011 година
Скопје

Директор,
д-р Дејан Мојсоски, с.р.
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
626.
Врз основа на член 27 став 3 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен
весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010 и 156/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27.1.2011 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КАРТИЧКАТА
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ,
КОРИСТЕЊЕ И ДОКАЗОТ ЗА ПЛАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број 159/2010), во член 2 текстот:
- Kartela vlen vetëm me letërnjoftim, librezë nxënësi ose pashaportë;
- Në afat prej 30 diteve pas kalimit të afatit të kartelës në qfardo baze, shfrytëzuesi e kthen kartelën për zhvlerësim
te Fondi;
- Humbjen e kartelës shfrytëzuesi e lajmëron te Fondi dhe e shpall në „Gazetën zyrtare të RM“;
- Kartelën e gjetur ju lutemi ta paraqitni te Fondi;
- Kjo kartelë vlen vetëm te institucionet shëndetësore ku Fondi e ka siguruar kryerjen eshërbimeve shëndetësore.
се заменува со текстот:
- Kartela vlen vetëm me letërnjoftim të vlevshëm, vërtetim për shkollim ose pasaportë;
- Në afat prej 30 ditësh që nga kalimi i afatit të vlevshmërisë së kartelës për çfarëdo arsye, përdoruesi e kthem atë
për zhvlerësim në Fond;
- Përdoruesi e paraqet humbjen e kartelës në Fond dhe atë e shpall në „Gazetën zyrtare të RM“;
- Nëse gjeni një kartelë të këtillë, ju lutemi ta dorëzoni në Fond;
- Kjo kartelë vlen vetëm në institucionet shëndetsore me të cilat Fondi ka siguruar realizim të shërbimeve shëndetësore.
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија", а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-756/3
27 јануари 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

