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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 АЗИЛ
И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА
Се прогласува Законот за азил и привремена заштита,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јули 2003 година.
Бр. 07-3664/1
16 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Лилјана Поповска, с.р.
ЗАКОН
ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА
ГЛАВА I
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на законот
Член 1
Co овој закон се уредуваат условите и постапката за
добивање и престанок на право на азил на странец или
лице без државјанство (во натамошниот текст: странец)
кој бара признавање право на азил во Република Македонија, како и правата и должностите на барателите и
лицата на кои им е признаено право на азил во Република Македонија.
Co овој закон се уредуваат и условите според кои
Република Македонија може да даде привремена заштита, како и правата и должностите на лицата под
привремена заштита.
Право на азил
Член 2
Правото на азил е заштита, што Република Македонија ја дава под услови и постапка предвидени со овој
закон, на следниве категории лица:
- признаен бегалец (бегалец по Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 година и Протоколот за статусот на бегалците од 1967 година) и
- лице под хуманитарна заштита (согласно со член
3 од Конвенцијата за заштита на правата на човекот и
основните слободи од 1950 година и член 3 од Конвенцијата против мачење и други облици на сурово, нехумано и понижувачко постапување или казнување од
1984 година).
Барател на право на азил
Член 3
Барател на право на азил, во смисла на овој закон, е
странец кој бара заштита од Република Македонија, од
денот кога тој се обратил на Министерството за внатрешни работи до денот на донесување на конечна одлука во постапката за признавање право на азил.

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 300000000188798

Признаен бегалец
Член 4
Признаен бегалец е странец за кој по испитување на
неговото барање е утврдено дека ги исполнува условите определени со Конвенцијата од член 2 алинеја 1 на
овој закон, односно лице кое поради оправдан страв
дека ќе биде прогонето заради својата раса, вера, националност, припадност на одредена социјална група или
поради своето политичко уверување, е надвор од државата чиј државјанин е и не може, или поради таков
страв, не сака да биде под заштита на таа држава или
кое доколку е без државјанствo е надвор од државата
во која имало вообичаено место на престој, не може
или поради таков страв не сака да се врати во неа.
Лице под хуманитарна заштита
Член 5
Лице под хуманитарна заштита е странец на кој Република Македонија ќе признае право на азил од хуманитарни причини и ќе дозволи да остане во рамките на нејзината територија бидејќи во државата чиј државјанин е,
или доколку е без државјанство, во која има вообичаено
место на престој, би бил подложен на мачење, нечовечно
или понижувачко постапување или казнување.
Причини за исклучување
Член 6
Странец не може да ужива право на азил во Република
Македонија доколку постои основано сомневање дека тој:
- извршил кривично дело против мирот, човечноста или воено злосторство, согласно со меѓународните
акти со кои се предвидени овие кривични дела;
- извршил тешко кривично дело (неполитичко) надвор од територијата на Република Македонија пред да
биде прифатен во неа како бегалец и
- е виновен за дејствија спротивни со целите и
принципите на Организацијата на Обединетите нации.
Принцип на невраќање
Член 7
Барател на право на азил, признаен бегалец или лице под хуманитарна заштита не може да се протера или
на било каков начин со сила да се врати на границите
на државата:
- во која неговиот живот или слобода би биле во
опасност поради неговата раса, вера, националност,
припадност на одредена социјална група или политичко уверување и
- каде би бил подложен на мачење, нечовечно или
понижувачко постапување или казнување.
Забраната од став 1 алинеја 1 на овој член не се однесува на странец кој претставува опасност по безбедноста на Република Македонија или кој, откако против
него е донесена правосилна одлука за злосторство или
посебно поради тешко кривично дело, претставува
опасност за граѓаните на Република Македонија.
На странецот од став 1 алинеја 2 на овој член, кој
поради причините од член 6 на овој закон не може да
ужива право на азил во Република Македонија, ќе му
се дозволи да остане на територијата на Република Македонија се додека во државата чиј државјанин е или
доколку е без државјанство во која имал вообичаено
место на престој би бил подложен на мачење, нечовечно или понижувачко постапување или казнување.
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Странецот од став 3 на овој член за време на престојот во Република Македонија има исти права и
должности како и лицата под привремена заштита во
Република Македонија.
Семејно обединување
Член 8
На членовите на потесното семејство на признаен
бегалец и лице под хуманитарна заштита, на нивно барање, ќе им се признае право на азил.
За членови на потесното семејство, во смисла на
став 1 од овој член, се сметаат брачниот другар, доколку бракот бил склучен пред доаѓањето во Република
Македонија и малолетните деца кои не се во брак, како
и родителите на малолетните деца доколку малолетните деца се стекнале со право на азил.
Принципот на семејно обединување од став 1 на
овој член нема да се применува ако:
- постојат причините за исклучување од член 6 на
овој закон и
- лицата од став 2 на овој член се државјани на друга држава која може да им даде заштита.
Безбедна земја на потекло
Член 9
Безбедна земја на потекло е држава во која нејзините државјани или лица без државјанство кои таму имаат последно вообичаено место на престој се безбедни
од прогон поради причините од член 4 на овој закон
или од мачење, нечовечно или понижувачко постапување или казнување, што се утврдува особено врз основа на почитувањето на човековите права утврдени со
меѓународните акти постоење на демократски институции (демократски процеси, избори, политички плурализам, слобода на мислата и јавното изразување на
мислата, достапноста и ефикасноста на правната заштита) и стабилноста на земјата.
Барателот на право на азил во текот на постапката
за признавање право на азил може да докаже дека земјата на потекло не е безбедна за него.
Безбедна трета земја (Прва земја на азил)
Член 10
Безбедна трета земја е држава во која барателот на
право на азил се задржал, пред доаѓањето во Република
Македонија и во која може да се претпостави дека тој
може да се врати безбеден од прогон, во смисла на
член 4 од овој закон, или од мачење, нечовечно или понижувачко постапување или казнување.
За безбедна трета земја, ќе се смета државата:
- во која не постои сериозен ризик од прогон, во
смисла на член 9 став 1 од овој закон;
- која го почитува и применува принципот на невраќање и
- која ќе го прими барателот на право на азил, ќе му
обезбеди пристап до постапка за признавање право на азил,
која ги нуди основните процедурални гаранции и суштински ќе го испита барањето за признавање право на азил.
Барателот на право на азил во текот на постапката
за признавање право на азил може да докаже дека третата земја не е безбедна за него.
Принципот на безбедна трета земја од став 1 на овој
член нема да се применува ако брачниот другар на барателот на право на азил, децата или родителите законски престојуваат во Република Македонија.
Принцип на локално учество
Член 11
Принципот на локално учество значи обврска на
единиците на локалната самоуправа да ја прифатат одговорноста за сместување на признаените бегалци и
лица под хуманитарна заштита во зависност на економската развиеност и бројот на жителите на единиците на
локалната самоуправа, за што одлучува Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата).
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Органи за признавање право на азил
Член 12
Постапката за признавање право на азил во прв степен ја спроведува и донесува одлука Министерството
за внатрешни работи преку организациона единица
надлежна за азил (во натамошниот текст: Одделението
за азил).
Второстепената постапка за признавање право на
азил ја спроведува надлежна комисија на Владата.
Улогата на Високиот комесаријат за бегалци при
Обединетите нации во постапката за азил
Член 13
Органите од член 12 на овој закон ќе соработуваат
со Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите
нации (во натамошниот текст: Високиот комесаријат за
бегалци) во сите фази на постапката за признавање
право на азил.
Министерството за внатрешни работи изготвува и
доставува до Високиот комесаријат за бегалци известувања и статистички податоци кои се однесуваат на положбата на барателите на право на азил и лицата на
кои им е признаено право на азил во Република Македонија и за спроведувањето на Конвенцијата од член 2
алинеја 1 на овој закон, овој закон и други прописи од
областа на азилот.
Правна помош
Член 14
Барателите на право на азил имаат право на правна
помош и објаснување во врска со условите и постапката за признавање на правото на азил.
Барателите на право на азил, во сите фази на постапката можат да контактираат со лица кои даваат
правна помош, претставниците на Високиот комесаријат за бегалци, како и невладини хуманитарни организации.
Претставниците на Високиот комесаријат за бегалци имаат право на пристап и контактирање со барателите на право на азил, во сите фази на постапката каде
и да се наоѓаат тие.
ГЛАВА II
ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ
1. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ
Примена на Законот за општата
управна постапка
Член 15
Во постапката за признавање право на азил соодветно се применуваат одредбите на Законот за општата
управна постапка, ако со овој закон поинаку не е определено.
Поднесување на барање за признавање
право на азил
Член 16
Барател на право на азил мора да побара признавање право на азил кога влегува во Република Македонија. Барањето се искажува на полицијата на граничниот
премин или во најблиската полициска станица, која е
должна да го спроведе барателот на право на азил до
Одделението за азил.
Барател на право на азил, кој престојува на територијата на Република Македонија, поднесува барање за
признавање право на азил до Одделението за азил.
Во случаите од член 8 на овој закон, барање за семејно обединување може да се поднесе до дипломатско-конзуларно претставништво на Република Македонија во странство.
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Бесправно влегување и престој во Република
Македонија
Член 17
Барател на право на азил кој бесправно влегол или
бесправно престојува на територијата на Република
Македонија, а директно доаѓа од држава во која неговиот живот или слобода биле во опасност, во смисла на
членовите 4 и 5 од овој закон, нема да се казни, ако
веднаш побара признавање право на азил во Одделението за азил или се пријави во најблиската полициска
станица и го изложи барањето за признавање право на
азил, како и оправданите причини за своето бесправно
влегување или престој.
Во случајот од став 1 на овој член полицијата веднаш го спроведува лицето до Одделението за азил.
Начин на поднесување барање за признавање
право на азил
Член 18
Барањето за признавање право на азил се поднесува
писмено или усно на записник, на македонски јазик,
или ако тоа не е можно, на јазикот на земјата на потекло или на некој од пошироко прифатените странски јазици.
При поднесување на барањето за признавање право
на азил, барателот на азил се фотографира и му се земаат отпечатоци од прсти.
При поднесување на барање за азил, Одделението
за азил ќе му издаде потврда на барателот на право на
азил, со печат, број и датум на поднесувањето.
Однос со постапката за одобрување на престој
од Законот за движење и престој на странците
Член 19
Од денот на поднесувањето на барање за признавање право на азил до денот на донесување на конечна
одлука нема да се применува Законот за движење и
престој на странците.
Поднесеното барање за признавање право на азил
ќе се смета како повлекување на барањето за издавање
на одобрение за престој на странец во смисла на одредбите на Законот за движење и престој на странците.
Обврска за поднесување на исправи
Член 20
Доколку барателот на право на азил поседува исправи, потребно е истите да ги приложи кон барањето
за признавање право на азил кога тие се неопходни за
постапката за признавање право на азил, а особено:
- патна исправа;
- визи, дозволи за престој или други слични исправи;
- лична карта или друг идентификационен документ;
- сертификат за раѓање и склучување на брак (каде
што е можно);
- патни билети и слично, како и
- други документи или исправи кои можат да бидат
од значење во постапката на признавање право на азил.
Исправите од став 1 на овој член се чуваат во Одделението за азил во текот на постапката за признавање
право на азил, а на барателот на право на азил ќе му се
обезбеди фотокопја од поднесените исправи и му се дава потврда дека оригиналните исправи му се во Одделението за азил.
Право на толкувач
Член 21
Кога барателот на право на азил не го разбира јазикот во постапката, Одделението за азил на тоа лице ќе
му обезбеди толкувач на јазикот на земјата на потекло
или на јазик што тој го разбира.
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Трошоците за толкувач ги обезбедува Министерството за внатрешни работи.
Толкувачот е должен да ги чува како тајна податоците што ги дознал во текот на постапката.
Барателите на право на азил имаат право на толкувач од ист пол, во рамките на можностите.
Јавност во постапката
Член 22
При сослушувањето на барателот на право на азил,
јавноста е исклучена.
Под јавност, во смисла на став 1 на овој член, не се
смета лицето кое дава правна помош овластено од барателот на право на азил, толкувачот и претставникот
на Високиот комесаријат за бегалци.
Лицата од став 2 на овој член писмено ќе се известат за датумот, времето и местото на сослушувањето.
Лицата кои присуствуваат на сослушувањето се
должни како тајна да ги чуваат податоците за кои дознале во текот на постапката, освен ако барателот на
право на азил изречно им дозволи комуникација со јавноста, а според мислењето на овластеното службено
лице на Одделението за азил тоа нема да штети на текот на постапката.
Одделението за азил може да дава податоци во врска со политиката и праксата во областа на азилот кои
се од значење за одредени научни истражувања.
Малолетни лица без придружба и лица со пречки
во психичкиот развој
Член 23
На малолетни лица без придружба и лица со пречки во психичкиот развој, кои бараат признавање право
на азил согласно со член 2 на овој закон, ќе им се определи старател согласно со Законот за семејството.
Повлекување на барањето за признавање право
на азил
Член 24
Барањето за признавање право на азил се смета за
повлечено и постапката се запира со заклучок доколку
барателот на право на азил без оправдана причина не
се јави на покана на Одделението за азил.
Против заклучокот од став 1 на овој член барателот
на право на азил има право на жалба до надлежна комисија на Владата во рок од 15 дена од денот на доставувањето на заклучокот.
Жалбата го одлага извршувањето на заклучокот.
Примена на одредби за протерување од Законот
за движење и престој на странците
Член 25
Во случај кога одбиеното лице, барател на право на
азил, не ја напушти територијата на Република Македонија, во времето предвидено во одлуката на Одделението за азил, неговото протерување од Република Македонија, ќе биде спроведено во согласност со овој закон и со одредбите на Законот за движење и престој на
странците.
Доставување
Член 26
Писмената во постапката за признавање право на азил
ќе биде лично доставена на барателот на право на азил
или на неговиот законски застапник или полномошник.
2. РЕДОВНА ПОСТАПКА
Спроведување на редовна постапка
Член 27
Редовната постапка за признавање право на азил во
прв степен се спроведува од страна на Одделението за
азил, кое е должно одлуката да ја донесе во рок од два
месеца од денот на поднесувањето на барањето.
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Сослушување на барателот на право на азил
Член 28
Барателот на право на азил лично ќе се сослуша, а
сослушувањето може да биде и аудио снимено.
Барателите на право на азил, на нивно барање, имаат право да бидат сослушани од овластено службено
лице на Одделението за азил од ист пол.
За време на сослушувањето, лицето од став 1 на
овој член ги изнесува сите факти и докази што се од
значење за утврдување на постоење основан страв од
прогон, во смисла на член 4 од овој закон.
За време на сослушувањето се води записник. Записникот го потпишуваат лицата кои учествувале во
сослушувањето.
Причини за одбивање
Член 29
Барањето за признавање право на азил ќе се одбие
во редовната постапка кога ќе се утврди дека:
- не постои оправдан страв од прогон во смисла на
член 4 од овој закон;
- постојат причини за исклучување од член 6 на
овој закон и
- прогонот поради причините од член 4 на овој закон е ограничен само на одредена географска област на
државата чиј државјанин е, или доколку е без државјанство во која имало вообичаено место на престој, а
постои можност за ефикасна заштита во друг дел на
државата, освен ако со оглед на сите околности не може да се очекува лицето таму да побара заштита.
Испитување врз основа за признавање право
на азил заради хуманитарна заштита
Член 30
Во случај кога ќе се утврди дека барателот на право
на азил не ги исполнува условите за признавање право
на азил согласно со член 2 алинеја 1 на овој закон, Одделението за азил по службена должност ќе го испита
постоењето на причините и условите за признавање
право на азил заради хуманитарна заштита согласно со
член 2 алинеја 2 на овој закон.
Донесување и видови на решенија
Член 31
Врз основа на фактите и доказите утврдени во постапката, Одделението за азил ќе донесе решение за
признавање статус на признаен бегалец, решение за
признавање на статус на лице под хуманитарна заштита или решение со кое се одбива барањето за признавање право на азил.
Решението со кое барањето за признавање право на
азил се одбива ги содржи причините поради кои не е
уважено барањето, упатство за правно средство и рокот
во кој лицето е должно да ја напушти територијата на
Република Македонија, кој не може да биде пократок од
15 дена од денот кога решението ќе стане извршно.
Право на жалба и донесување на одлука
Член 32
Барателот на право на азил може да поднесе жалба
против решенито на Одделението за азил до надлежна
комисија на Владата во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.
Жалбата го одлага извршувањето на решението.
Решението на надлежната комисија на Владата ќе
се донесе во рок од два месеци од денот на поднесување на жалбата.
Против решението на надлежната комисија на Владата може да се поведе управен спор пред надлежен
суд, согласно со Законот за управните спорови.
По барање на тужителот, Одделението за азил ќе го
одложи извршувањето на решението до конечната судска одлука, во случаи и на начин утврден со Законот за
управните спорови.
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Ново барање за признавање право на азил
Член 33
Во случај кога барателот на право на азил ќе поднесе
ново барање за признавање право на азил, тој мора да
обезбеди докази дека неговите околности битно се
измениле од моментот на донесување на претходното
решение со кое е одбиено неговото барање. Доколку тоа
не го стори, Одделението за азил ќе го одбие барањето.
3. ИТНА ПОСТАПКА
Цел на постапката
Член 34
Итната постапка се спроведува кога барањето за
признавање право на азил е очигледно неосновано,
освен ако барањето е поднесено од малолетно лице без
придружба или лице со пречки во психичкиот развој.
Очигледно неосновани барања
Член 35
Барањето за признавање право на азил се смета дека е очигледно неосновано ако:
- нема основа во тврдењето за страв од прогон, бидејќи барањето не е поднесено поради причините утврдени со овој закон, туку поради можност за вработување
и подобри услови за живот или кога барателот не дава
никакви податоци дека би бил изложен на прогон или
кога неговите тврдења се невозможни или противречни;
- барањето се заснова на смислена измама или злоупотреба на постапката за признавање право на азил;
- лицето пристигнало од безбедна земја на потекло,
освен ако докаже дека земјата на потекло не е безбедна
за него и
- лицето пристигнало од трета безбедна земја, каде
што можело да бара признавање право на азил, освен
ако докаже дека третата земја не е безбедна за него.
Барателот на право на азил извршува смислено дело на измама и злоупотреба на постапката за признавање право на азил согласно со став 1 алинеја 2 на овој
член, во случај ако:
- без разумно објаснување, смислено дава невистинити изјави во неговото барање за признавање право на
азил, усно или во писмена форма, а тие изјави се од
суштествена природа и значење за определување на
неговиот статус на признаен бегалец;
- без разумно објаснување, го засновал своето барање врз лажен идентитет или врз фалсификувани исправи, за кои тврди дека се автентични;
- намерно уништува, оштетува или крие патна исправа, друг документ или доказ од значење за постапката, со цел да го попречи текот на постапката и да ги
доведе во заблуда органите за признавање право на
азил во врска со неговиот идентитет;
- барањето за признавање право на азил е поднесено со цел да се спречи извршувањето на одлуката за
протерување од територијата на Република Македонија, а барателот имал доволно можност претходно да бара признавање право на азил;
- барањето за признавање право на азил на лицето
му било одбиено во друга земја, по испитување на суштината на барањето, во постапка што содржела соодветни процедурални гаранции, во согласност со Конвенцијата од член 2 алинеја 1 на овој закон и
- има добиено право на азил во друга земја и продолжува да ја ужива заштитата на таа земја.
Донесување на решение
Член 36
Во случаите кога барањето за признавање право на
азил е одбиено како очигледно неосновано, Одделението за азил донесува решение со кое се одбива барањето
за признавање право на азил и се определува рокот во
кој лицето е должно да ја напушти територијата на Република Македонија, кој не може да биде пократок од
три дена од денот кога решението ќе стане извршно.
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Во образложението на решението од став 1 на овој
член се наведуваат причините за одбивање на барањето
за азил, како и дека при одлучување по барањето за
признавање право на азил не биле земени предвид причините од член 4 на овој закон.
Решението од став 1 на овој член се донесува во
рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето
за признавање право на азил.
Жалба против решението со кое се одбива барањето
Член 37
Против решението со кое се одбива барањето за
признавање право на азил во итната постапка барателот на право на азил има право на жалба во рок од три
дена од денот на доставувањето на решението.
Жалбата од став 1 на овој член го одлага извршувањето на решението.
По жалбата од став 1 на овој член одлучува
надлежна комисија на Владата во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на жалбата.
Против решението на надлежната комисија на Владата не може да се води управен спор.
ГЛАВА III
ПРЕСТАНОК НА ПРАВОТО НА АЗИЛ
Престанок на правото на азил
Член 38
Правото на азил признаено во Република Македонија престанува за лице кое:
- доброволно повторно ќе се стави под заштита на
земјата чиј државјанин е;
- откако го изгубило државјанството на таа земја,
тоа лице повторно доброволно го стекнало;
- стекнало ново државјанство и ужива заштита од
државата на неговото ново државјанство;
- доброволно повторно се населило во државата
што ја напуштило или останало надвор од неа поради
страв од прогон;
- не може повеќе да продолжи да одбива да користи
заштита од земјата чиј државјанин е, бидејќи околностите поради кои на лицето му било признаено право
на азил престанале да постојат и
- е без државјанство и може да се врати во државата
на неговото поранешно вообичаено место на престој,
бидејќи околностите поради кои на лицето му било
признаено право на азил престанале да постојат.
За престанок на правото на азил поради причините
од став 1 на овој член, се спроведува постапка, како и
за признавање право на азил, утврдена со овоj закон.
ГЛАВА IV
ИСПРАВИ
Издавање на исправи
Член 39
За исправи, во смисла на овој закон, се сметаат:
- идентификациона исправа за барател на право на
азил;
- лична карта за признаен бегалец и лице под хуманитарна заштита и
- патна исправа за признаен бегалец, согласно со
Конвенцијата од член 2 алинеја 1 на овој закон.
Исправите од став 1 на овој член, согласно со овој
закон, ги издава Министерството за внатрешни работи.
Исправата од став 1 алинеи 1 и 2 на овој член е
идентификационен документ кој лицето е должно да го
носи со себе и да го покаже на барање на службеното
лице кое со закон е овластено да легитимира.
Забрането е да се даде исправа од став 1 на овој
член на послуга на друг или лицето да се послужи со
туѓа исправа како со своја.
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Идентификациона исправа за барател на право
на азил
Член 40
Идентификационата исправа за барател на право
на азил е со важност до донесување на конечна одлука во постапката за азил, односно до истекот на рокот
во кој лицето е должно да ја напушти територијата на
Република Македонија по правосилноста на одлуката
со која е одбиено неговото барање.
Лична карта
Член 41
Признаен бегалец и лице под хуманитарна заштита,
кое наполнило 18 години живот е должно да поднесе
барање за издавање на лична карта.
Личната карта за признаен бегалец се издава со рок
на важење од пет години, а за лице помладо од 27 години со рок на важење од три години.
Личната карта за лице под хуманитарна заштита, се
издава со рок на важење до една година.
На признаен бегалец и лице под хуманитарна заштита им се определува матичен број за странец.
Патна исправа
Член 42
На барање на признаен бегалец кој наполнил 18 години живот, се издава патна исправа со важност од две
години. Важењето на патната исправа може да се продолжува. За лице помладо од 18 години живот, барањето за издавање на патна исправа го поднесува неговиот
законски застапник.
Co издавање на патната исправа од став 1 на овој
член, признаениот бегалец не се стекнува со право да
бара заштита од дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.
Одбивање на издавање и одземање на патна исправа
Член 43
Патна исправа нема да се издаде на признаен бегалец:
- против кој се води кривична или прекршочна постапка, на барање од надлежниот суд;
- на кој му е изречена безусловна казна затвор, додека не ја издржи казната и
- на барање на надлежен орган, доколку не ги намирил имотно-правните или финансиските обврски кон
Република Македонија.
Ако причините од став 1 на овој член постоеле пред
денот на издавањето на патната исправа, а за нив се
дознало подоцна или причините настанале по денот на
издавањето, патната исправа ќе се одземе.
Во решението со кое се одбива барањето за издавање на патна исправа, односно се одзема патната исправа, се наведуваат причините.
Против решението од став 3 на овој член може да
се поднесе жалба до надлежната комисија на Владата.
Жалбата против решението за одземање на патната
исправа не го одлага неговото извршување.
Враќање на патна исправа и лична карта
Член 44
По правосилноста на одлуката за престанок на правото на азил, лицето е должно да ја врати издадената
патна исправа и личната карта на Министерството за
внатрешни работи.
Преминување на државната граница
Член 45
На барател на право на азил или лице под хуманитарна заштита може да му се издаде патен лист за странец, согласно со Законот за движење и престој на
странците.
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Исчезнување или оштетување на исправа
Член 46
Лицето на кое му е издадена исправа согласно со
овој закон, должно е да го пријави нејзиното исчезнување или оштетување на Министерството за внатрешни работи, во рок од два дена од моментот кога тоа го
забележал.
На лицето од став 1 на овој член му се издава потврда за пријавувањето на исчезнатата или оштетената
исправа.
ГЛАВА V
ПРАВНА ПОЛОЖБА
Општи обврски
Член 47
Секој барател на право на азил или лице на кое му е
признаено право на азил во Република Македонија, за
време на престојот во Република Македонија, е должен
да се придржува кон Уставот на Република Македонија, законите, други прописи и одлуки на државните органи, како и во согласност со обврските утврдени со
меѓународни договори, ратификувани во согласност со
Уставот.
1. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА БАРАТЕЛИ
НА ПРАВО НА АЗИЛ
Права на барателите на право на азил
Член 48
Барателите на право на азил до донесување на конечна одлука во постапката за признавање право на
азил имаат право на:
- престој;
- сместување и згрижување во Прифатен центар
или друго место за сместување определено од Министерството за труд и социјална политика;
- основни здравствени услуги;
- работа само во рамките на Прифатниот центар
или друго место за сместување определено од Министерството за труд и социјална политика и
- контакти со Високиот комесаријат за бегалци, како и невладини хуманитарни организации заради давање на правна помош во постапката за признавање
право на азил.
Министерството за труд и социјална политика се
грижи за обезбедување на средства за издржување и
здравствена заштита на барателите на право на азил,
додека се наоѓаат во Прифатниот центар или друго место за сместување определено од ова министерство.
Должности на барателите на право на азил
Член 49
Барателот на право на азил е должен:
- да престојува во Прифатниот центар или друго
место за сместување определено од Министерството за
труд и социјална политика;
- да соработува со органите за признавање на право
на азил, особено да дава лични податоци, да ги предаде
идентификационите и други исправи што тој можеби
ги поседува, да овозможи негово фотографирање и дактилоскопирање, личен претрес и претрес на багажот и
возилото со кое пристигнал во Република Македонија,
како и да дава податоци за својот имот и приходи;
- да се подложи на здравствени прегледи, лекување
и пропуштено вакцинирање по барање на органите
надлежни за работите од областа на здравството, во
случај на опасност по здравјето на луѓето и
- да ги почитува куќните правила на Прифатниот
центар или друго место за сместување определено од
Министерството за труд и социјална политика.
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2. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ПРИЗНАЕНИТЕ
БЕГАЛЦИ
Личен статус и право на престој
Член 50
Личниот статус на признаениот бегалец се утврдува
според законите на Република Македонија.
Признаениот бегалец има право на престој на територијата на Република Македонија.
Права и должности
Член 51
Ако со овој или со друг закон поинаку не е определено, признаените бегалци имаат исти права и должности со државјаните на Република Македонија, со следниве исклучоци:
- немаат избирачко право;
- не подлежат на воена обврска и
- не можат да вршат дејност, да засноваат работен
однос и да основаат здруженија на граѓани или политички партии во случај кога со закон како услов е
предвидено лицето да има државјанство на Република
Македонија.
Признаените бегалци можат да стекнат право на
сопственост на движен и недвижен имот, да засноваат
работен однос или да вршат дејност, под услови утврдени со закон со кој се регулира ова право за странците
во Република Македонија.
Сместување
Член 52
На признаениот бегалец му се обезбедува сместување,
согласно со принципот на локално учество, преку давање
соодветен стан на користење или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување, до
обезбедување на средства за својата егзистенција, но најдолго две години од денот на доставувањето на решението за признавање на статус на признаен бегалец.
Во случај кога признаениот бегалец ќе ги одбие дадените простории за сместување во општината, го губи
правото на сместување и може да се насели во друга
општина по сопствен избор и трошок.
Парична помош
Член 53
Признаен бегалец кој нема приход или не може да
го оствари од својот имот има право на парична помош
во месечен износ, во вид на основна парична помош на
носителот на правото и додаток за другите членови на
семeјството кои немаат средства за егзистенција (соуживатели на помошта) до обезбедување на средства за
својата егзистенција, а најдолго две години од денот на
доставувањето на решението за признавање на статус
на признаен бегалец.
Паричната помош од став 1 на овој член се утврдува од просечната месечна нето плата по работник во
Република Македонија остварена во последните три
месеци и изнесува за:
- основна парична помош (признаен бегалец - самец) 18%;
- признаен бегалец со еден соуживател на правото
23% и
- признаен бегалец со двајца и повеќе соуживатели
на правото 30%.
По истекот на рокот од став 1 на овој член, признаените бегалци се изедначени со државјаните на Република Македонија, по однос на правото на постојана парична помош и другите права од социјална заштита.
Здравствена заштита
Член 54
До стекнување својство на осигурено лице, согласно со Законот за здравственото осигурување, признаениот бегалец има право на основни здравствени услуги, како и државјаните на Република Македонија.
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Извори на финансирање и надлежен орган што
се грижи за остварување на правата
Член 55
Средствата за сместување, паричната помош и
здравствената заштита од членовите 52,53 и 54 на овој
закон, се обезбедуваат во Буџетот на Републиката.
За сместување, доделување на парична помош и
здравствена заштита на признаените бегалци се грижи
Министерството за труд и социјална политика.
Права од работен однос и социјално осигурување
Член 56
Правото на работа признаените бегалци го остваруваат под истите услови кои со соодветни законски прописи се предвидени за странците со одобрен постојан
престој во Република Македонија.
Во случај на примена на мерки за ограничувања на
вработување на странци, истите нема да се применуваат
врз признаените бегалци кои доаѓаат од држава кон чии
државјани се насочени тие мерки, доколку признаениот
бегалец исполнува еден од следниве услови:
- престојува најмалку три години на територијата
на Република Македонија;
- во брак е со државјанин на Република Македонија и
- има едно или повеќе деца кои се државјани на Република Македоиија.
Во поглед на правата од работен однос, здравствена
заштита, пензиско и инвалидско осигурување, признаените бегалци се изедначени со државјаните на Република Македонија.
Трансфер на имот, вложен капитал и добивка
Член 57
Во согласност со законските прописи на Република Македонија признаениот бегалец има право на
трансфер на имотот кој е внесен на територијата на Република Македонија и слободно изнесување на вложениот капитал и добивката во друга држава каде што е
примен заради ново населување.
3. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЛИЦА ПОД
ХУМАНИТАРНА ЗАШТИТА
Право на престој
Член 58
Co денот на доставувањето на решението за признавање на право на азил заради хуманитарна заштита, лицето под хуманитарна заштита се стекнува со право на
престој на територијата на Република Македонија во
траење до една година и истиот се продолжува доколку
причините од член 5 на овој закон се уште постојат.
Сместување
Член 59
Ha лицето под хуманитарна заштита му се обезбедува сместување согласно со член 52 на овој закон, но
најдолго една година од денот на доставувањето на решението за признавање на статус на лице под хуманитарна заштита.
Права и должности
Член 60
Лицето под хуманитарна заштита има право на парична помош под услови и во висина утврдени во член
53 на овој закон и право на основни здравствени услуги согласно со член 54 на овој закон.
Ако со овој или со друг закон поинаку не е определено, лицата под хуманитарна заштита имаат исти права и должности со странците со одобрен привремен
престој на територијата на Република Македонија.
Доброволна репатријација
Член 61
По престанок на правото на азил во Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, во соработка со Високиот комесаријат за бегалци, ќе овозможат организирано доброволно враќање на лицата во
нивната земја на потекло.
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ГЛАВА VI
ПРАВО НА ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА
Услови за добивање привремена заштита
Член 62
Во случај на масовен прилив на лица кои непосредно доаѓаат од држава во која нивните животи, безбедност или слобода се загрозени со војна, граѓанска војна, окупација, внатрешен конфликт пропратен со насилство или масовно кршење на човековите права,
Владата може да им даде привремена заштита.
Владата периодично го преиспитува постоењето на
околностите од став 1 на овој член и одлучува за продолжување на привремената заштита.
Привремената заштита во Република Македонија не
може да трае подолго од две години.
Примена на одредби на овој закон
Член 63
Одредбите на членовите 6, 7, 8, 14, 17 и 47 од овој закон се однесуваат и на лицата под привремена заштита.
Права на лицата под привремена заштита
Член 64
Лицата под привремена заштита имаат право на:
- престој и згрижување во Република Македонија за
време на привремената заштита, во согласност со економските можности на Република Македонија;
- право на работа, здравствена заштита и пензиско и
инвалидско осигурување под исти услови кои со соодветни прописи се предвидени за странците со одобрен
привремен престој во Република Македонија;
- хуманитарна помош и основни здравствени услуги за невработени лица под привремена заштита и
- основно и средно образование, а во поглед на повисоките степени на образование, лицата под привремена заштита се изедначени со странците со одобрен
привремен престој во Република Македонија.
Престојот од став 1 алинеја 1 на овој член нема да
се смета за законски престој во смисла на Законот за
движење и престој на странците и Законот за државјанството на Република Македонија.
За остварување на правата од став 1 на овој член се
грижи Министерството за труд и социјална политика.
Идентификациона исправа
Член 65
Министерството за внатрешни работи ќе ги евидентира лицата под привремена заштита и ќе им издаде
идентификациона исправа.
Идентификационата исправа од став 1 на овој член
е со важност до престанокот на привремената заштита
во Република Македонија.
Одредбите на член 39 ставови 2, 3 и 4 од овој закон,
се однесуваат и на идентификационата исправа за лица под привремена заштита.
Поднесување на барање за признавање право на азил
Член 66
Лице под привремена заштита има право во секое
време да поднесе барање за признавање право на азил.
Лицето под привремена заштита на кое барањето за
признавање право на азил му е одбиено, ќе ужива привремена заштита до истекот на времето за кое таа е дадена.
ГЛАВА VII
ОБРАБОТКА И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Централна збирка на податоци
Член 67
Одделението за азил воспоставува, обработува и користи Централна збирка на податоци согласно со Законот за заштита на лични податоци, која содржи лични
податоци за баратели на право на азил, признаени бегалци и лица под хуманитарна заштита, податоци за
нивниот престој и права што ги користат во Република
Македонија.
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Размена на податоци
Член 68
Податоците од Централната збирка на податоци не
можат да се разменуваат со земјата на потекло на лицето, на кое тие податоци се однесуваат или со земјата на
потекло на членовите на неговото семејство.
Заради извршување на одлуката за протерување од
територијата на Република Македонија на лице чие барање за признавање право на азил правосилно е одбиено или на кое со правосилна одлука му престанало правото на азил во Република Македонија, Одделението за
азил може со надлежните органи на други држави да ги
разменува следниве податоци:
- име и презиме, датум и место на раѓање, пол, државјанство, последно живеалиште и адреса на станот,
податоци за бројот на членовите на семејството и за исправи издадени од земјата на потекло и
- отпечатоци од прсти и фотографија.
ГЛАВА VIII
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 69
Co парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок физичко лице кое:
- исправите од член 39 став 1 на овој закон ги дава
на послуга, односно се служи со туѓа идeнтификациона
исправа како со своја (член 39 став 4);
- со наполнети 18 години живот не поднесе барање
за издавање на лична карта (член 41 став 1) и
- не ја врати издадената патна исправа и лична карта на Министерството за внатрешни работи при престанок на правото на азил (член 44).
Член 70
Co парична казна до 20.000 денари ќе се казни за
прекршок физичко лице кое:
- не ги чува како тајна податоците што ги дознало во
текот на постапката (член 21 став 3 и член 22 став 4);
- не ја носи со себе идентификационата исправа или
ќе одбие да ја покаже на барање на службено лице кое
со закон е овластено да легитимира (член 39 став 3);
- не пријави исчезнување или оштетување на исправата издадена согласно со овој закон до Министерството за внатрешни работи во рок од два дена од моментот
кога тоа го забележал (член 46 став 1) и
- дејствува спротивно на член 49 од овој закон.
ГЛАВА IX
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 71
Министерот за внатрешни работи во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе донесе подзаконски пропис за образецот на барање за признавање право на азил, начинот на земање на отпечатоци
од прсти и фотографирање на барателите на право на
азил, образецот и постапката за издавање и замена на исправи на баратели на право на азил и лица на кои им е
признаено право на азил или привремена заштита во Република Македонија и за начинот на водење на евиденција.
Член 72
Co денот на влегувањето во сила на овој закон, постапките за признавање на правото на азил и за признавање статус на бегалец што не се довршени според Законот за движење и престој на странците ("Службен весник на Рeпублика Македонија" броj 36/92, 66/92, 26/93 и
45/2002), ќе се довршат според одредбите на овој закон
за редовна постапка за признавање право на азил.
Член 73
Правото на азил или статусот на бегалец, признаен на
странец или лице без државјанство врз основа на Законот
за движење и престој на странците продолжува доколку
лицето престојува на територијата на Република Македонија по денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Член 74
Co денот на влегувањето во сила на овој закон, лицата од Србија и Црна Гора од Косово со статус на
привремено хуманитарно згрижени лица во Република
Македонија, ќе се сметаат за лица под привремена заштита, согласно со овој закон.
Член 75
Co денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од членовите 40 до 55,
56 став 3, 58 став 1, 59 став 1, 60 став 1 и 61 во делот
што се однесува на патната исправа за бегалец, член 77
став 1 алинеи 7 и 8 и член 79 став 1 алинеи 1, 2 и 7 на
Законот за движење и престој на странците.
Член 76
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
___________
LIGJI
P{R AZIL DHE MBROJTJE T{ P{RKOHSHME
KREU I DISPOZITA T{ P{RGJITHSHME
L[nda e ligjit
Neni 1
Me k[t[ ligj rregullohen kushtet dhe procedura p[r
marrjen dhe nd[rprerjen e t[ drejt[s p[r azil t[ personit t[
huaj ose personit pa shtet[si (n[ tekstin e m[tejsh[m: i
huaji) i cili k[rkon pranimin e t[ drejt[s p[r azil n[
Republik[n e Maqedonis[, si dhe t[ drejtat dhe obligimet e
k[rkuesve dhe personave t[ cil[ve u [sht[ njohur e drejta
p[r azil n[ Republik[n e Maqedonis[.
Me k[t[ ligj rregullohen edhe kushtet sipas t[ cilave
Republika e Maqedonis[ mund t[ ofroj[ mbrojtje t[
p[rkohshme, si dhe t[ drejtat dhe obligimet e personave
n[n mbrojtje t[ p[rkohshme.
E drejta p[r azil
Neni 2
E drejta p[r azil [sht[ mbrojtje, t[ cil[n Republika e
Maqedonis[ e jep me kushte dhe procedur[ t[ parapar[ me
k[t[ ligj, p[r k[to kategori personash:
- refugjat i pranuar (refugjat sipas Konvent[s p[r
statusin e refugjat[ve t[ vitit 1951 dhe Protokollit p[r
statusin e refugjat[ve t[ vitit 1967) dhe
- personi n[n mbrojtje humanitare (n[ pajtim me nenin
3 t[ Konvent[s p[r mbrojtjen e t[ drejtave t[ njeriut dhe
lirive themelore t[ vitit 1950 dhe nenit 3 t[ Konvent[s
kund[r torturimit dhe formave t[ tjera t[ veprimit ose
nd[shkimit t[ eg[r, johuman dhe posht[rues t[ vitit 1984).
K[rkuesi i t[ drejt[s p[r azil
Neni 3
K[rkuesi i t[ drejt[s p[r azil, sipas k[tij ligji [sht[ person
i huaj q[ k[rkon mbrojtje nga Republika e Maqedonis[, nga
dita kur ai i [sht[ drejtuar Ministris[ s[ Pun[ve t[
Brendshme deri n[ dit[n e marrjes s[ vendimit p[rfundimtar
n[ procedur[n p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil.
Refugjati i pranuar
Neni 4
Refugjat i pranuar [sht[ i huaji, p[r t[ cilin pas
shqyrtimit t[ k[rkes[s s[ tij [sht[ konstatuar se i p[rmbush
kushtet e p[rcaktuara me Konvent[ nga neni 2 alineja 1 e
k[tij ligji, p[rkat[sisht personi i cili p[r shkak t[ frik[s s[
arsyeshme se do t[ ndiqet p[r shkak t[ rac[s s[ tij, fes[,
komb[sis[, p[rkat[sis[ s[ ndonj[ grupi t[ caktuar social
ose p[r shkak t[ bindjes s[ tij politike gjendet jasht[ shtetit,
shtetas i t[ cilit [sht[ dhe nuk mundet, ose p[r shkak t[
frik[s s[ till[ nuk d[shiron t[ jet[ n[n mbrojtjen e atij
shteti; ose i cili n[se [sht[ pa shtet[si jasht[ shtetit n[ t[
cilin ka pasur vendq[ndrim, nuk mundet ose p[r shkak t[
frik[s s[ till[ nuk d[shiron t[ kthehet n[ t[.
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Personi n[n mbrojtjen humanitare
Neni 5
Personi n[n mbrojtje humanitare [sht[ i huaji t[ cilit
Republika e Maqedonis[ do t`i ofroj[ azil p[r shkaqe
humanitare dhe do t`i lejoj[ t[ mbetet n[ kuad[r t[ territorit t[
saj, meq[ n[ shtetin shtetas i t[ cilit [sht[, ose nuk ka shtet[si,
n[ t[ cilin ka vendq[ndrim, do t`i n[nshtrohej torturimit,
veprimit jonjer[zor dhe posht[rues ose nd[shkimit.
Arsyet p[r p[rjashtim
Neni 6
I huaji nuk mund ta g[zoj[ t[ drejt[n p[r azil n[
Republik[n e Maqedonis[ n[se ekziston dyshim i bazuar se ai:
- ka b[r[ vep[r penale kund[r paq[s, njer[zimit ose
krim lufte n[ pajtim me aktet nd[rkomb[tare me t[ cilat
jan[ parapar[ k[to vepra penale;
- ka b[r[ vep[r t[ r[nd[ penale (jopolitike) jasht[
territorit t[ Republik[s s[ Maqedonis[, para se t[ jet[
pranuar n[ t[ si refugjat dhe
- [sht[ fajtor p[r veprime q[ jan[ n[ kund[rshtim me
q[llimet dhe parimet e Organizat[s s[ Kombeve t[
Bashkuara.
Parimi i moskthimit
Neni 7
K[rkuesi i t[ drejt[s p[r azil, refugjat i pranuar, ose
personi n[n mbrojtje humanitare nuk mund t[ d[bohet ose
n[ ]far[do m[nyre me dhun[ t[ kthehet n[ kufijt[ e shtetit:
- n[ t[ cilin jeta e tij ose liria do t[ ishin n[ rrezik p[r
shkak t[ rac[s , fes[, komb[sis[, p[rkat[sis[ s[ ndonj[
grupi social ose bindjes s[ tij politike
- ku do t`i n[nshtrohej torturimit, veprimit jonjer[zor
ose posht[rues apo nd[shkimit.
Ndalesa nga paragrafi 1, alineja 1 e k[tij neni nuk ka t[
b[j[ me t[ huajin, i cili paraqet rrezik p[r sigurin[ e
Republik[s s[ Maqedonis[ ose i cili, pasi kund[r tij [sht[
marr[ vendim fuqiplot[ p[r krim dhe sidomos p[r shkak t[
vepr[s s[ r[nd[ penale paraqet rrezik p[r qytetar[t e
Republik[s s[ Maqedonis[.
T[ huajit nga paragrafi 1, alineja 2 e k[tij neni, i cili p[r
shkak t[ arsyeve nga neni 6 i k[tij ligji nuk mund ta g[zoj[
t[ drejt[n p[r azil n[ Republik[n e Maqedonis[, do t`i
lejohet t[ mbetet n[ territorin e Republik[s s[ Maqedonis[,
derisa n[ shtetin, shtetas i t[ cilit [sht[ ose nuk ka shtet[si
n[ t[ cilin ka pasur vendq[ndrim, do t`i n[nshtrohej
torturimit dhe veprimit jonjer[zor dhe posht[rues ose
nd[shkimit.
I huaji nga paragrafi 3 i k[tij neni gjat[ q[ndrimit n[
Republik[n e Maqedonis[ ka t[ drejta dhe obligime t[
nj[jta si dhe personat n[n mbrojtje t[ p[rkohshme n[
Republik[n e Maqedonis[.
Bashkimi familjar
Neni 8
An[tar[ve t[ familjes m[ t[ ngusht[ t[ refugjatit t[
pranuar dhe personit n[n mbrojtje humanitare, me k[rkes[
t[ tyre do t`u njihet e drejta p[r azil.
P[r an[tar[ t[ familjes m[ t[ ngusht[ sipas paragrafit 1
t[ k[tij neni konsiderohen ]ifti bashk[shortor, n[se martesa
[sht[ lidhur para ardhjes n[ Republik[n e Maqedonis[, dhe
f[mij[t e mitur t[ cil[t nuk jan[ n[ martes[, si dhe prind[rit
e f[mij[ve t[ mitur n[se f[mij[t e mitur kan[ fituar t[
drejt[n p[r azil.
Parimi i bashkimit familjar nga paragrafi 1 i k[tij neni
nuk do t[ zbatohet n[se:
- ekzistojn[ shkaqe p[r p[rjashtim nga neni 6 i k[tij
ligji;
- personat nga paragrafi 2 i k[tij neni jan[ shtetas t[
shtetit tjet[r, i cili mund t`u ofroj[ mbrojtje.
Vendi i sigurt i origjin[s
Neni 9
Vendi i sigurt i origjin[s [sht[ shteti n[ t[ cilin shtetasit
e tij ose personat pa shtet[si, t[ cil[t atje kan[
vendq[ndrimin e fundit jan[ t[ sigurt nga ndjekja p[r shkak
t[ arsyeve nga neni 4 i k[tij ligji, ose torturimit, sjelljes
jonjer[zore dhe posht[ruese dhe nd[shkimit, q[ verifikohet
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sidomos n[ baz[ t[ respektimit t[ t[ drejtave njer[zore t[
p[rcaktuara me aktet nd[rkomb[tare; ekzistimit t[
institucioneve demokratike (proceseve demokratike,
zgjedhjeve, pluralizmit politik, liris[ s[ mendimit dhe
shprehjes publike t[ mendimit, qasjes dhe efikasitetit t[
mbrojtjes juridike) dhe stabilitetit t[ vendit.
K[rkuesi i t[ drejt[s p[r azil gjat[ procedur[s p[r
njohjen e t[ drejt[s p[r azil mund t[ d[shmoj[ se shteti i
origjin[s nuk [sht[ i sigurt p[r t[.
Vendi i tret[ i sigurt (Vendi i par[ i azilit)
Neni 10
Vend i tret[ i sigurt [sht[ shteti n[ t[ cilin k[rkuesi i t[
drejt[s p[r azil [sht[ ndalur, para ardhjes n[ Republik[n e
Maqedonis[ dhe n[ t[ cilin mund t[ supozohet se ai mund
t[ kthehet i sigurt nga ndjekja, sipas nenit 4 t[ k[tij ligji ose
nga torturimi, veprimi jonjer[zor dhe posht[rues, ose
nd[shkimi.
Si vend i tret[ i sigurt do t[ konsiderohet shteti:
- n[ t[ cilin nuk ekziston rrezik serioz nga ndjekja,
sipas nenit 9, paragrafit 1 t[ k[tij ligji;
- i cili e respekton dhe zbaton parimin e moskthimit dhe
- i cili do ta pranoj[ k[rkuesin e t[ drejt[s p[r azil, do t[
siguroj[ qasje deri n[ procedur[n p[r azil, e cila i ofron
garancit[ themelore procedurale dhe n[ m[nyr[ qen[sore
do ta shqyrtoj[ k[rkes[n e njohjes s[ t[ drejt[s p[r azil.
K[rkuesi i t[ drejt[s p[r azil gjat[ procedur[s mund t[
d[shmoj[ se vendi i tret[ nuk [sht[ i sigurt p[r t[.
Parimi i vendit t[ tret[ t[ sigurt nga paragrafi 1 i k[tij
neni nuk do t[ zbatohet n[se bashk[shortja-bashk[shorti i
k[rkuesit t[ s[ drejt[s p[r azil, f[mij[t ose prind[rit
q[ndrojn[ n[ m[nyr[ ligjore n[ Republik[n e Maqedonis[.
Parimi i pjes[marrjes lokale
Neni 11
Parimi i pjes[marrjes lokale do t[ thot[ obligim i nj[sive
t[ vetadministrimit lokal q[ ta pranojn[ p[rgjegj[sin[ p[r
vendosjen e refugjat[ve t[ pranuar dhe personave n[n
mbrojtje humanitare, var[sisht nga zhvillimi ekonomik dhe
numri i banor[ve n[ nj[sit[ e vetadministrimit lokal, p[r ]ka
vendos Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[ (n[ tekstin e
m[tejsh[m: Qeveria).
Organe p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil
Neni 12
Procedur[n p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil n[ shkall[n
e par[ e zbaton dhe merr vendim Ministria e Pun[ve t[
Brendshme p[rmes nj[sis[ organizative kompetente p[r
azil, (n[ tekstin e m[tejsh[m: Sektori p[r azil).
Procedur[n e shkall[s s[ dyt[ p[r njohjen e t[ drejt[s
p[r azil e zbaton komisioni kompetent i Qeveris[.
Roli i Komesariatit t[ lart[ p[r refugjat[ pran[
Kombeve t[ Bashkuara n[ procedur[n p[r azil
Neni 13
Organet nga neni 12 t[ k[tij ligji do t[ bashk[punojn[
me Komesariatin e lart[ p[r refugjat[ pran[ Kombeve t[
Bashkuara (n[ tekstin e m[tejsh[m: Komesariati i lart[ p[r
refugjat[) n[ t[ gjitha fazat e procedur[s p[r njohjen e s[
drejt[s p[r azil.
Ministria e Pun[ve t[ Brendshme p[rpilon dhe i
dor[zon Komesariatit t[ lart[ p[r refugjat[ njoftime dhe t[
dh[na stastistikore q[ kan[ t[ b[jn[ me pozit[n e k[rkuesve
t[ s[ drejt[s p[r azil dhe t[ personave, t[ cil[ve u [sht[
pranuar e drejta p[r azil n[ Republik[n e Maqedonis[, dhe
p[r zbatimin e Konvent[s, nga neni 2 alineja 1 e k[tij Ligji,
zbatimin e k[tij Ligji dhe dispozitave tjera nga l[mi i azilit.
Ndihma juridike
Neni 14
K[rkuesit e s[ drejt[s p[r azil kan[ t[ drejt[ n[ ndihm[
juridike dhe sqarime lidhur me kushtet dhe procedur[n p[r
njohjen e s[ drejt[s p[r azil.
K[rkuesit e s[ drejt[s p[r azil, n[ t[ gjitha fazat e
procedur[s mund t[ kontaktojn[ me persona q[ ofrojn[
ndihm[ juridike, me p[rfaq[suesit e Komesariatit t[ lart[
p[r refugjat[, si dhe me organizata humanitare joqeveritare.
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P[rfaq[suesit e Komesariatit t[ lart[ p[r refugjat[ kan[ t[
drejt[ qasjeje dhe kontaktimi me k[rkuesit e s[ drejt[s p[r
azil, n[ t[ gjitha fazat e procedur[s, kudo q[ ndodhen ata.
KREU II
PROCEDURA P{R NJOHJEN E S{ DREJT{S
P{R AZIL
1. DISPOZITAT E P{RBASHK{TA
Zbatimi i Ligjit p[r procedur[n
e p[rgjithshme administrative
Neni 15
N[ procedur[n p[r njohjen e s[ drejt[s p[r azil, n[
m[nyr[ p[rkat[se zbatohen dispozitat e Ligjit p[r
procedur[n e p[rgjithshme administrative, n[se me k[t[
ligj nuk [sht[ p[rcaktuar ndryshe.
Paraqitja e k[rkes[s p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil
Neni 16
K[rkuesi i s[ drejt[s p[r azil doemos duhet t[ k[rkoj[
njohjen e t[ drejt[s p[r azil kur hyn n[ Republik[n e
Maqedonis[. K[rkesa i paraqitet policis[ n[ vendkalimin
kufitar ose n[ stacionin m[ t[ af[rt t[ policis[, e cila [sht[ e
obliguar ta shpiej[ k[rkuesin e s[ drejt[s p[r azil n[
Sektorin p[r azil.
K[rkuesi i s[ drejt[s p[r azil, i cili q[ndron n[ territorin
e Republik[s s[ Maqedonis[ paraqet k[rkes[ p[r njohjen e
s[ drejt[s p[r azil n[ Sektorin p[r azil.
N[ rastet nga neni 8 i k[tij ligji k[rkes[ p[r bashkim
familjar mund t[ paraqitet n[ P[rfaq[sin[ diplomatikekonzulare t[ Republik[s s[ Maqedonis[ n[ bot[n e jashtme.
Hyrja dhe q[ndrimi ilegal
n[ Republik[n e Maqedonis[
Neni 17
K[rkuesi i s[ drejt[s p[r azil i cili ka hyr[ n[ m[nyr[
ilegale ose q[ndron n[ m[nyr[ ilegale n[ territorin e
Republik[s s[ Maqedonis[, nd[rsa vjen drejtp[rs[drejti nga
shteti n[ t[ cilin jeta ose liria e tij kan[ qen[ n[ rrezik sipas
neneve 4 dhe 5 t[ k[tij ligji, nuk do t[ nd[shkohet n[se
k[rkon menj[her[ azil n[ Sektorin p[r azil ose paraqitet n[
stacionin m[ t[ af[rt t[ policis[ dhe e paraqet k[rkes[n p[r
njohjen e s[ drejt[s p[r azil, si dhe shkaqet e arsyeshme p[r
hyrjen ose q[ndrimin e tij ilegal.
N[ rast nga paragrafit 1 i k[tij neni, policia e shpie
menj[her[ personin n[ Sektorin p[r azil.
M[nyra e paraqitjes s[ k[rkes[s p[r njohjen
e s[ drejt[s p[r azil
Neni 18
K[rkesa p[r njohjen e s[ drejt[s p[r azil paraqitet me
shkrim ose me goj[, n[ procesverbal, n[ gjuh[n
maqedonase, ose n[se kjo nuk [sht[ e mundshme, n[
gjuh[n e vendit sipas origjin[s ose n[ ndonj[r[n nga gjuh[t
e huaja t[ pranuara.
Gjat[ k[rkes[s p[r njohjen e s[ drejt[s p[r azil,
azilk[rkuesi fotografohet dhe i merren gjurm[t e
gisht[rinjve.
Gjat[ paraqitjes s[ k[rkes[s p[r azil, Sektori p[r azil do
t'i l[shoj[ v[rtetim k[rkuesit t[ s[ drejt[s p[r azil, me vul[,
numrin dhe dat[n e paraqitjes.
Raporti me procedur[n p[r lejimin e q[ndrimit nga
Ligji p[r l[vizjen dhe q[ndrimin e t[ huajve
Neni 19
Nga dita e paraqitjes s[ k[rkes[s p[r njohjen e s[
drejt[s p[r azil deri n[ dit[n e marrjes s[ Vendimit
p[rfundimtar nuk do t[ zbatohet Ligji p[r l[vizjen dhe
q[ndrimin e t[ huajve.
K[rkesa e paraqitur p[r njohjen e s[ drejt[s p[r azil do
t[ konsiderohet si t[rheqje e k[rkes[s p[r l[shimin e lejes
p[r q[ndrimin e t[ huajit sipas dispozitave t[ Ligjit p[r
l[vizje dhe q[ndrim t[ t[ huajve.
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Obligimi p[r paraqitjen e dokumenteve
Neni 20
N[se k[rkuesi i s[ drejt[s p[r azil posedon dokumente,
[sht[ e nevojshme q[ t[ nj[jtat t`ia bashkangjes[ k[rkes[s
p[r njohjen e s[ drejt[s p[r azil, kur k[to jan[ t[
domosdoshme p[r procedur[n e njohjes t[ s[ drejt[s p[r
azil,e sidomos :
- dokumentin e udh[timit;
- viz[n, lejen p[r q[ndrim ose dokumente tjera t[
ngjashme;
- let[rnjoftimin ose dokument tjet[r identifikues;
- certifikat[n e lindjes dhe kuror[zimin (aty ku [sht[ e
mundshme);
- bileta t[ udh[timit dhe ngjash[m, si dhe
- dokumente t[ tjera ose dokumente q[ mund t[ jen[
me r[nd[si p[r procedur[n e njohjes t[ s[ drejt[s p[r azil.
Dokumentet nga paragrafi 1 t[ k[tij neni ruhen n[
Sektorin p[r azil gjat[ procedur[s p[r njohjen e s[ drejt[s
p[r azil, nd[rsa k[rkuesit t[ s[ drejt[s p[r azil do t’i
sigurohet fotokopje e dokumenteve t[ paraqitura dhe i
l[shohet v[rtetim se dokumentet n[ origjinal gjenden n[
Seksionin p[r azil.
E drejta p[r p[rkthyes
Neni 21
Kur k[rkuesi i s[ drejt[s p[r azil nuk e kupton gjuh[n
n[ procedur[, Sektori p[r azil personit do t’i siguroj[
p[rkthyes n[ gjuh[n e vendit nga origjina, ose n[ gjuh[n q[
e kupton ai.
Shpenzimet p[r p[rkthyes i siguron Ministria e Pun[ve
t[ Brendshme.
P[rkthyesi [sht[ i obliguar q[ t’i ruaj[ si sekret t[
dh[nat me t[ cilat [sht[ i njoftuar gjat[ procedur[s.
K[rkuesit e s[ drejt[s p[r azil kan[ t[ drejt[ p[r
p[rkthyes t[ gjinis[ s[ nj[jt[, n[ kuad[r t[ mund[sive.
Publiciteti n[ procedur[
Neni 22
Gjat[ marrjes n[ pyetje t[ k[rkuesit t[ s[ drejt[s p[r
azil, publiciteti p[rjashtohet.
Me fjal[n publicitet, sipas paragrafit 1 t[ k[tij neni nuk
konsiderohet personi q[ ofron ndihm[ juridike, i autorizuar
nga k[rkuesi i s[ drejt[s p[r azil, p[rkthyesi dhe
p[rfaq[suesi i Komesariatit t[ lart[ p[r refugjat[.
Personat nga paragrafi 2 t[ k[tij neni do t[ njoftohen
me shkrim p[r dat[n, koh[n dhe vendin e marrjes n[
pyetje.
Personat q[ marrin pjes[ gjat[ marrjes n[ pyetje jan[ t[
obliguar q[ t’i ruajn[ si sekret t[ dh[nat me t[ cilat jan[
njoftuar gjat[ procedur[s, p[rve] n[se k[rkuesi i s[ drejt[s
p[r azil u lejon komunikim me opinionin, e q[ sipas
mendimit t[ personit t[ autorizuar zyrtar t[ Sektorit p[r
azil, kjo nuk do ta d[mtoj[ rrjedh[n e procedur[s.
Sektori p[r azil mund t[ ofroj[ t[ dh[na lidhur me
politik[n dhe praktik[n n[ l[min e azilit, q[ jan[ t[
r[nd[sishme p[r k[rkime t[ caktuara shkencore.
Personat e mitur pa shoq[rim dhe
personat me pengesa n[ zhvillimin psikik
Neni 23
Personave t[ mitur pa shoq[rim dhe personave me
pengesa n[ zhvillimin psikik, q[ k[rkojn[ njohjen e t[
drejt[s p[r azil n[ pajtim me nenin 2 t[ k[ti ligji do t`iu
caktohet kujdestar n[ pajtim me Ligjin p[r familje.
T[rheqja e k[rkes[s p[r p[r njohjen
e t[ drejt[s p[r azil
Neni 24
K[rkesa p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil konsiderohet e
t[rhequr dhe procedura nd[rpritet me konkluz[, n[se
k[rkuesi i t[ drejt[s p[r azil pa shkaqe t[ arsyeshme nuk i
p[rgjigjet ftes[s s[ Sektorit p[r azil.
Kund[r konkluz[s nga paragrafi 1 i k[tij neni, k[rkuesi
i s[ drejt[s p[r azil ka t[ drejt[ ankese n[ Komisionin
kompetent t[ Qeveris[ n[ afat prej 15 dit[sh nga dita e
dor[zimit t[ konkluz[s.
Ankesa e shtyen zbatimin e konkluz[s.
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Zbatimi i dispozitave p[r d[bim nga Ligji p[r
l[vizje dhe q[ndrim t[ t[ huajve
Neni 25
N[ rastin kur personi i refuzuar, k[rkues i s[ drejt[s p[r
azil, nuk e braktis territorin e Republik[s s[ Maqedonis[ n[
koh[n e parapar[ n[ Vendimin e Sektorit p[r azil, d[bimi i
tij nga Republika e Maqedonis[ do t[ zbatohet n[ pajtim
me k[t[ Ligj dhe me dispozitat e Ligjit p[r l[vizje dhe
q[ndrimin e t[ huajve.
Dor[zimi
Neni 26
Shkresat n[ procedur[n p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil
do t`i dor[zohen personalisht k[rkuesit t[ s[ drejt[s p[r
azil, ose p[rfaq[suesit t[ tij ligjor ose autorizuesit.
2. PROCEDURA E RREGULLT
Zbatimi i procedur[s s[ rregullt
Neni 27
Procedura e rregullt p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil n[
shkall[n e par[, zbatohet nga Sektori p[r azil, i cili [sht[ i
obliguesh[m q[ t[ marr[ Vendim n[ afat prej 2 muajsh nga
dita e paraqitjes s[ k[rkes[s.
Marrja n[ pyetje e k[rkuesit t[ s[ drejt[s p[r azil
Neni 28
K[rkuesi i t[ drejt[s p[r azil do t[ merret personalisht
n[ pyetje, nd[rsa marrja n[ pyetje mund t[ in]izohet edhe
n[ m[nyr[ audio.
K[rkuesit e s[ drejt[s p[r azil, me k[rkes[ t[ tyre, kan[
t[ drejt[ t[ merren n[ pyetje nga personi i autorizuar zyrtar
i Sektorit p[r azil nga e nj[jta gjini.
Gjat[ koh[s s[ marrjes n[ pyetje personi nga paragrafi
1 i k[tij neni i paraqet t[ gjitha faktet dhe d[shmit[, q[ jan[
me r[nd[si p[r verifikimin e ekzistimit t[ frik[s nga
ndjekja, sipas nenit 4 t[ k[tij ligji.
Gjat[ marrjes n[ pyetje mbahet procesverbal.
Procesverbalin e n[nshkruajn[ personat q[ kan[ marr[
pjes[ gjat[ marrjes n[ pyetje.
Arsyet p[r refuzim
Neni 29
K[rkesa p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil do t[ refuzohet
n[ procedur[n e rregullt, kur do t[ konstatohet se:
- nuk ekziston frik[ e arsyeshme nga ndjekja sipas nenit
4 t[ k[tij ligji;
- ekzistojn[ arsye p[r p[rjashtim nga neni 6 i k[tij ligji
dhe
- ndjekja sipas arsyeve nga neni 4 i k[tij ligji [sht[ e
kufizuar vet[m n[ nj[ rajon t[ caktuar gjeografik t[ shtetit,
shtetas i t[ cilit [sht[, ose n[se [sht[ pa shtet[si, n[ t[ cilin
ka pasur vendq[ndrim, nd[rsa ekziston mund[si p[r
mbrojtje efikase n[ pjes[n tjet[r t[ shtetit, p[rve] n[se
sipas t[ gjitha rrethanave nuk mund t[ pritet q[ personi atje
t[ k[rkoj[ mbrojtje.
Shqyrtimi n[ baz[ t[ njohjes e t[ drejt[s p[r azil
p[r shkak t[ mbrojtjes humanitare
Neni 30
N[ rastin kur do t[ konstatohet se k[rkuesi i s[ drejt[s
p[r azil nuk i p[rmbush kushtet p[r njohjen e t[ drejt[s p[r
azil sipas nenit 2 alines[ 1 t[ k[tij ligji, Sektori p[r azil,
sipas detyr[s zyrtare do ta shqyrtoj[ ekzistimin e arsyeve
dhe kushteve p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil p[r mbrojtje
humanitare, n[ pajtim me nenin 2 alinen[ 2 t[ k[tij ligji.
Marrja e vendimeve dhe llojet e tyre
Neni 31
N[ baz[ t[ fakteve dhe d[shmive t[ konstatuara n[
procedur[, Sektori p[r azil do t[ marr[ vendim p[r dh[nien
e statusit t[ refugjatit t[ pranuar, vendim p[r njohjen e
statusit t[ personit n[n mbrojtje humanitare ose vendim me
t[ cilin refuzohet k[rkesa p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil.
Vendimi me t[ cilin k[rkesa p[r njohjen e t[ drejt[s p[r
azil refuzohet, i p[rmban arsyet p[r shkak t[ t[ cilave nuk
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[sht[ miratuar k[rkesa, udh[zimin p[r k[shilla juridike dhe
afatin n[ t[ cilin personi [sht[ i obliguar ta braktis[
territorin e Republik[s s[ Maqedonis[, i cili nuk mund t[
jet[ m[ i shkurt[r se 15 dit[ nga dita kur vendimi do t[
b[het fuqiplot[.
E drejta n[ ankes[ dhe
marrja e vendimit
Neni 32
K[rkuesi i s[ drejt[s p[r azil mund t[ paraqes[ ankes[
kund[r vendimit n[ Sektorin p[r azil - komisionit
kompetent t[ Qeveris[ n[ afat prej 15 dit[sh nga dita e
dor[zimit t[ Vendimit.
Ankesa e shtyen zbatimin e Vendimit.
Vendimi i komisionit kompetent t[ Qeveris[ do t[
merret n[ afat dy muajsh nga paraqitja e ankes[s.
Kund[r vendimit t[ Komisionit kompetent mund t[
ngritet kontest administrativ n[ gjykat[n kompetente, n[
pajtim me Ligjin p[r kontestet administrative.
Me k[rkes[ t[ padit[sit, Sektori p[r azil do ta shtyj[
zbatimin e vendimit deri n[ vendimin p[rfundimtar
gjyq[sor, n[ rastet dhe n[ m[nyr[n e p[rcaktuar me Ligjin
p[r kontestet administrative.
K[rkes[ e re p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil
Neni 33
N[ rast kur k[rkuesi i t[ drejt[s p[r azil do t[ paraqes[
k[rkes[ t[ re p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil, ai doemos
duhet t[ siguroj[ d[shmi se rrethanat e tij kan[ ndryshuar
duksh[m nga momenti i marrjes s[ vendimit paraprak, me
t[ cilin [sht[ refuzuar k[rkesa e tij. N[se k[t[ nuk e b[n,
Sektori p[r azil do ta refuzoj[ k[rkes[n.
3. PROCEDURA URGJENTE
Q[llimi i procedur[s
Neni 34
Procedura urgjente zbatohet kur k[rkesa p[r njohjen e
t[ drejt[s p[r azil [sht[ e pabazuar, p[rve] n[se k[rkesa
[sht[ paraqitur nga personi i mitur pa shoq[rim, ose
personi me pengesa n[ zhvillimin psikik.
K[rkesa qart[sisht t[ pabaza
Neni 35
K[rkesa p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil mendohet se
[sht[ e pabaz[ n[se:
- nuk ka baz[ n[ pohimin e frik[s nga ndjekja, meq[
k[rkesa nuk [sht[ paraqitur p[r shkak t[ arsyeve t[
p[rcaktuara me k[t[ ligj por p[r shkak t[ mund[sis[ p[r
pun[sim dhe kushte m[ t[ mira p[r jet[, ose kur k[rkuesi nuk
jep kurrfar[ t[ dh[nash se do t`i n[nshtrohej ndjekjes ose kur
pohimet e tij jan[ t[ pamundshme ose kund[rth[n[se;
- k[rkesa bazohet n[ mashtrim t[ trilluar ose
keqp[rdorim t[ procedur[s p[r azil;
- personi ka arritur nga vendi i sigurt p[r nga origjina,
p[rve] n[se d[shmon se vendi p[r nga origjina nuk [sht[ i
sigurt p[r t[ dhe
- personi ka arritur nga vendi i tret[ i sigurt, ku ka
mundur t[ k[rkoj[ azil, p[rve] n[se d[shmon se vendi i
tret[ nuk [sht[ i sigurt p[r t[.
K[rkuesi i t[ drejt[s p[r azil b[n vep[r t[ mashtrimit
me paramendim dhe keqp[rdorimit t[ procedur[s p[r
njohjen e t[ drejt[s p[r azil, n[ pajtim me paragrafin 1
alinen[ 2 t[ k[tij neni n[ rastet kur:
- pa sqarim t[ logjiksh[m, me paramendim jep
deklarata t[ pav[rteta n[ k[rkes[n e tij p[r njohjen e t[
drejt[s p[r azil, me goj[ ose me shkrim, nd[rkaq k[to
deklarata kan[ r[nd[si qen[sore p[r p[rcaktimin e statusit
t[ tij t[ refugjatit t[ pranuar;
- pa sqarim t[ logjiksh[m e ka mb[shtetur k[rkes[n e tij
mbi identitet t[ rrejsh[m ose mbi dokumentet e
falsifikuara, p[r t[ cilat pohon se jan[ autentike;
- me q[llim shkat[rron, d[mton ose fsheh dokumentin e
udh[timit, dokument apo d[shmi tjet[r me r[nd[si p[r
procedur[n, me q[llim q[ ta pengoj[ rrjedh[n e procedur[s
dhe t`i v[ n[ lajthitje organet p[r njohjen e t[ drejt[s p[r
azil, lidhur me identitetin e tij;
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- k[rkesa p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil [sht[
paraqitur me q[llim q[ t[ pengohet zbatimi i vendimit p[r
d[bim nga territori i Republik[s s[ Maqedonis[, nd[rkaq
k[rkuesi ka pasur mund[si t[ mjaftueshme q[ paraprakisht
t[ k[rkoj[ njohjen e t[ drejt[s p[r azil;
- k[rkesa p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil personit i
[sht[ refuzuar n[ vendin tjet[r, pas shqyrtimit t[ esenc[s s[
k[rkes[s, n[ procedur[ q[ ka p[rmbajtur garanci p[rkat[se
procedurale n[ pajtim me Konvent[n nga neni 2 paragrafi 1
alineja 1 e k[tij ligji dhe
- ka marr[ t[ drejt[n p[r azil n[ vend tjet[r dhe vazhdon
ta g[zoj[ mbrojtjen e atij vendi.
Marrja e vendimit
Neni 36
N[ rastet kur k[rkesa p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil
[sht[ refuzuar si e pabaz[, Sektori p[r azil merr vendim me
t[ cilin refuzohet k[rkesa p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil
dhe p[rcaktohet afati n[ t[ cilin personi [sht[ i obliguar ta
braktis[ territorin e Republik[s s[ Maqedonis[, i cili nuk
mund t[ jet[ m[ i shkurt[r se 3 dit[ nga dita kur vendimi do
t[ b[het i plotfuqish[m.
N[ arsyetim t[ vendimit nga paragrafi 1 i k[tij neni
p[rmenden arsyet p[r refuzimin e k[rkes[s p[r azil, si dhe ajo
se gjat[ vendosjes lidhur me k[rkes[n p[r njohjen e t[ drejt[s
p[r azil nuk jan[ marr[ parasysh arsyet nga neni 4 i k[tij ligji.
Vendimi nga paragrafi 1 i k[tij neni merret n[ afat prej
15 dit[sh nga dita e paraqitjes s[ k[rkes[s p[r njohjen e t[
drejt[s p[r azil.
Ankes[ kund[r vendimit me
t[ cilin refuzohet k[rkesa
Neni 37
Kund[r vendimit me t[ cilin refuzohet k[rkesa p[r
njohjen e t[ drejt[s p[r azil n[ procedur[ urgjente, k[rkuesi
i t[ drejt[s p[r azil ka t[ drejt[ ankese n[ afat prej 3 dit[sh
nga dita e dor[zimit t[ vendimit.
Ankesa nga paragrafi 1 i k[tij neni e shtyn ekzekutimin
e vendimit.
P[r ankes[n nga paragrafi 1 t[ k[tij neni vendos
komisioni kompetent i Qeveris[ n[ afat prej 15 dit[sh nga
dita e paraqitjes s[ ankes[s.
Kund[r vendimit t[ komisionit kompetent t[ Qeveris[
nuk mund t[ zhvillohet kontest administrativ.
KREU III
PUSHIMI I TË DREJTËS PËR AZIL
Pushimi i të drejtës për azil
Neni 38
E drejta për azil e pranuar n[ Republik[n e Maqedonis[
pushon p[r personin i cili:
- vullnetarisht do t[ vihet s[rish n[n mbrojtjen e vendit,
shtetas i t[ cilit [sht[;
- pasi ka humbur shtet[sin[ e atij vendi, ai person s[rish
e ka marr[ vullnetarisht;
- ka fituar shtet[si t[ re dhe g[zon mbrojtje nga shteti
ku e ka marr[ shtet[sin[ e re;
- vullnetarisht [sht[ vendosur s[rish n[ shtetin q[ e ka
braktisur ose ka mbetur jasht[ tij, p[r shkak t[ frik[s nga d[bimi;
- nuk mundet m[ tej t[ vazhdoj[ t[ refuzoj[
shfryt[zimin e mbrojtjes s[ vendit, shtetas i t[ cilit [sht[,
nga se rrethanat p[r shkak t[ t[ cilave personi ka marr[ azil
kan[ pushuar t[ ekzitojn[ dhe
- [sht[ pa shtet[si dhe mund t[ kthehet n[ shtetin e
vendq[ndrimit t[ tij t[ m[parsh[m, meq[ rrethanat p[r shkak
t[ t[ cilave personi ka fituar azil kan[ pushuar t[ ekzistojn[.
P[r shuarjen e të drejtës për azil p[r shkak t[ arsyeve
nga paragrafi 1 i k[tij neni zbatohet procedur[, si dhe p[r
njohjen e s[ drejt[s p[r azil, t[ p[rcaktuar me k[t[ ligj.
KREU IV
DOKUMENTET
L[shimi i dokumenteve
Neni 39
Si dokumente, sipas k[tij ligji konsiderohen:
- dokumenti identifikues p[r k[rkuesin e të drejtës për
azil;
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- let[rnjoftimi p[r refugjatin e pranuar dhe personin n[n
mbrojtje humanitare, dhe
- dokumenti i udh[timit p[r refugjatin e pranuar, n[
pajtim me Konvent[n nga neni 2 alineja 1 e këtij Ligji.
Dokumentet nga paragrafi 1 t[ k[tij neni, n[ pajtim me
k[t[ ligj i l[shon Ministria e Pun[ve t[ Brendshme.
Dokumenti nga paragrafi 1 alinet[ 1 dhe 2 i k[tij neni
[sht[ dokument identifikues, t[ cilin personi [sht[ i
obliguar ta mbaj[ me vete dhe ta tregoj[ kur ia k[rkon
personi zyrtar, i cili me ligj [sht[ i autorizuar t[ legjitimoj[.
Ndalohet t’i jepet dokumenti nga paragrafi 1 i k[tij neni
p[r sh[rbim personit tjet[r ose personi t[ sh[rbehet me
dokument t[ huaj, ashtu si me t[ vetin.
Dokumenti identifikues p[r k[rkuesin
e të drejtës për azil
Neni 40
Dokumenti identifikues i k[rkuesit t[ së drejtës p[r azil
vlen deri n[ marrjen e vendimit p[rfundimtar n[
procedur[n p[r azil, p[rkat[sisht deri n[ skadimin e afatit
gjat[ s[ cilit personi [sht[ i obliguar ta braktis[ territorin e
Republik[s s[ Maqedonis[ pas plotfuqishm[ris[ s[
vendimit me t[ cilin [sht[ refuzuar k[rkesa e tij.
Let[rnjoftimi
Neni 41
Refugjati i pranuar dhe personi n[n mbrojtje
humanitare, i cili i ka mbushur 18 vjet t[ jet[s [sht[ i
obliguar t[ paraqes[ k[rkes[ p[r l[shimin e let[rnjoftimit.
Let[rnjoftimi p[r refugjatin e pranuar l[shohet me
koh[zgjatje prej pesë vjetësh, nd[rsa p[r personin m[ t[ ri
se 27 vjet me koh[zgjatje prej tri vjetësh.
Let[rnjoftimi p[r personin n[n mbrojtje humanitare
l[shohet me koh[zgjatje deri m[ një vit.
Refugjat[ve t[ pranuar dhe personave n[n mbrojtje
humanitare u caktohet numri i amz[s p[r t[ huajt.
Dokumenti i udh[timit
Neni 42
Me k[rkes[ t[ refugjatit t[ pranuar, i cili ka mbushur 18 vjet,
l[shohet dokumenti i udh[timit me koh[zgjatje prej 2 vitesh.
Koh[zgjatja e dokumentit t[ udh[timit mund t[ vazhdohet. P[r
personin m[ t[ ri se 18 vje], k[rkes[n p[r l[shimin e dokumentit
t[ udh[timit e paraqet p[rfaq[suesi i tij ligjor.
Me l[shimin e dokumentit t[ udh[timit nga paragrafi 1
i k[tij neni, refugjati i pranuar nuk fiton t[ drejt[n t[
k[rkoj[ mbrojtje nga p[rfaq[sit[ diplomatike-konzulare t[
Republik[s s[ Maqedonis[ n[ bot[n e jashtme.
Refuzimi p[r l[shimin dhe marrja
e dokumentit t[ udh[timit
Neni 43
Dokumenti i udh[timit nuk do t’i jepet refugjatit t[
pranuar:
- kund[r t[ cilit zhvillohet procedura penale ose
kund[rvajt[se me k[rkes[ t[ gjykat[s kompetente;
- t[ cilit i [sht[ shqiptuar d[nimi i pakusht me burg,
p[rderisa nuk e vuan d[nimin;
- me k[rkes[ t[ organit kompetent, n[se nuk i ka
p[rmbushur obligimet pron[sore-juridike ose financiare
ndaj Republik[s s[ Maqedonis[.
N[se arsyet nga paragrafi 1 i k[tij neni kan[ ekzistuar
para dit[s s[ l[shimit t[ dokumentit t[ udh[timit, nd[rsa
p[r to [sht[ kuptuar m[ von[ ose arsyet jan[ krijuar pas
dit[s s[ l[shimit, dokumenti i udh[timit do t`i merret.
N[ vendimin me t[ cilin refuzohet k[rkesa p[r l[shimin
e dokumentit t[ udh[timit, p[rkat[sisht merret dokumenti i
udh[timit, p[rmenden arsyet.
Kund[r vendimit nga paragrafi 3 i k[tij neni mund t`i
paraqitet ankes[ komisionit kompetent t[ Qeveris[.
Ankesa kund[r vendimit p[r marrjen e dokumentit t[
udh[timit nuk e shtyn ekzekutimin e tij.
Kthimi i dokumentit t[ udh[timit dhe
i let[rnjoftimit
Neni 44
Pas plotfuqishm[ris[ s[ vendimit p[r nd[rprerjen e të
drejtës për azil, personi [sht[ i obliguar t`ia kthej[
dokumentin e l[shuar t[ udh[timit dhe let[rnjoftimin
Ministris[ s[ Pun[ve t[ Brendshme.
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Kalimi i kufirit shtet[ror
Neni 45
K[rkuesit t[ s[ drejt[s p[r azil ose personit n[n mbrojtje
humanitare mund t’i l[shohet fletudh[timi p[r t[ huaj, n[
pajtim me Ligjin p[r l[vizjen dhe q[ndrimin e t[ huajve.
Zhdukja ose d[mtimi i dokumentit
Neni 46
Personi, t[ cilit i [sht[ l[shuar dokumenti n[ pajtim me
k[t[ ligj, [sht[ i obliguar t`ia paraqes[ zhdukjen ose
d[mtimin e tij Ministris[ s[ Pun[ve t[ Brendshme, n[ afat
prej 2 dit[sh nga momenti kur e ka v[rejtur k[t[.
Personit nga paragrafi 1 i k[tij neni i l[shohet v[rtetim
p[r paraqitjen e dokumentit të zhdukur ose të dëmtuar.
KREU V
POZITA JURIDIKE
Obligime të përgjithshme
Neni 47
Secili k[rkues i s[ drejt[s p[r azil ose person, t[ cilit i
[sht[ dh[n[ e drejta për azil n[ Republik[n e Maqedonis[,
gjat[ q[ndrimit n[ Republik[n e Maqedonis[ [sht[ i
obliguar t’i p[rmbahet Kushtetut[s t[ Republik[s s[
Maqedonis[, ligjeve, dispozitave t[ tjera dhe vendimeve t[
organeve shtet[rore, si dhe n[ pajtim me obligimet e
p[rcaktuara me marr[veshjet nd[rkomb[tare, t[ ratifikuara
n[ pajtim me Kushtetut[n.
1. T{ DREJTAT DHE OBLIGIMET E K{RKUESVE
T{ S{ DREJT{S P{R AZIL
T[ drejtat e k[rkuesve t[ s[ drejt[s p[r azil
Neni 48
K[rkuesit e t[ drejt[s p[r azil, deri n[ marrjen e
vendimit p[rfundimtar n[ procedur[ për njohjen e të drejtës
për azil, kan[ t[ drejt[ n[:
- q[ndrim;
- vendosje dhe kujdes n[ Qendr[n e pranimit ose vend
tjetër strehimi, të përcaktuar nga Ministria e Punës dhe
Politikës Sociale;
- sh[rbime themelore sh[ndet[sore;
- pun[ vet[m n[ kuad[r t[ Qendr[s s[ pranimit ose
vend tjetër strehimi, të përcaktuar nga Ministria e Punës
dhe Politikës Sociale dhe
- kontakte me Komesariatin e lart[ p[r refugjat[ si dhe me
Organizata humanitare joqeveritare, p[r ofrimin e ndihm[s
juridike n[ procedur[n e njohjes së t[ drejt[s p[r azil.
Ministria e Pun[s dhe Politik[ Sociale kujdeset p[r
sigurimin e mjeteve p[r jetes[ dhe mbrojtje sh[ndet[sore
p[r k[rkuesit e t[ drejt[s p[r azil, derisa gjenden n[
Qendr[n e pranimit ose vend tjetër për strehim të
përcaktuar nga kjo ministri.
Obligimet e k[rkuesve t[ s[ drejt[s p[r azil
Neni 49
K[rkuesi i t[ drejt[s p[r azil [sht[ i obliguar:
- t[ q[ndroj[ n[ Qendr[n e pranimit ose vend tjet[r p[r
vendosje, i caktuar nga Ministria e Pun[s dhe Politik[s
Sociale;
- t[ bashk[punoj[ me organet p[r njohjen e të drejtës
për azil, sidomos t[ ofroj[ t[ dh[na personale, t’i dor[zoj[
dokumentet identifikuese dhe dokumentet tjera t[ cilat ai
mbase i posedon, t[ mund[soj[ fotografimin dhe
daktiloskopimin e tyre, kontrollin personal dhe kontrollin e
bagazhit dhe t[ automjetit me t[ cilin ka arritur n[
Republik[n e Maqedonis[ si dhe t[ ofroj[ t[ dh[na p[r
pasurin[ dhe t[ ardhurat e tij;
- t’i n[nshtrohet kontrollit sh[ndet[sor, mjekimit dhe
vaksinimeve q[ nuk i ka marr[ me koh[, me k[rkes[ t[
organeve kompetente p[r pun[t nga l[mi i sh[ndet[sis[, n[
rastet e rrezikut p[r sh[ndetin e njer[zve dhe
- t`i respektoj[ rregullat sht[piake n[ Qendr[n e
pranimit ose vend tjetër strehimi, të përcaktuar nga
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.
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2. T{ DREJTAT DHE OBLIGIMET
E REFUGJAT{VE T{ PRANUAR
Statusi personal dhe e drejta e q[ndrimit
Neni 50
Statusi personal i refugjatit t[ pranuar p[rcaktohet sipas
ligjeve t[ Republik[s s[ Maqedonis[.
Refugjati i pranuar ka t[ drejt[ q[ndrimi n[ territorin e
Republik[s s[ Maqedonis[.
T[ drejtat dhe obligimet
Neni 51
N[se me k[t[ ligj ose me ligj tjet[r nuk [sht[ caktuar
ndryshe, refugjat[t e pranuar kan[ t[ drejta dhe obligime t[
nj[jta me shtetasit e Republik[s s[ Maqedonis[, me k[to
p[rjashtime:
- nuk kan[ t[ drejt[ votimi;
- nuk i n[nshtrohen obligimit ushtarak dhe
- nuk mund t[ kryejn[ veprimtari, t[ themelojn[
marr[dh[nie pune dhe t[ themelojn[ shoqata qytetare ose
parti politike, n[ rastet kur me ligj, si kusht, [sht[ parapar[
q[ personi t[ ket[ shtet[sin[ e Republik[s s[ Maqedonis[.
Refugjat[t e pranuar mund t[ fitojn[ t[ drejt[n e
pron[sis[ t[ pasuris[ s[ luajtshme dhe t[ paluajtshme, t[
themelojn[ marr[dh[nie pune ose t[ kryejn[ veprimtari n[n
kushtet e p[rcaktuara me ligj, me t[ cilin rregullohet kjo e
drejt[ p[r t[ huajt n[ Republik[n e Maqedonis[.
Vendosja
Neni 52
Refugjatit t[ pranuar i sigurohet vendosja, n[ pajtim me
parimin e pjes[marrjes lokale, p[rmes dh[nies s[ banes[s
p[rkat[se n[ shfryt[zim ose t[ ndihm[s n[ para, e
nevojshme p[r sigurimin e lokaleve p[r banim, deri n[
sigurimin e mjeteve p[r ekzistenc[n e tij, por m[ s[ gjati 2
vjet nga dita e pranimit t[ vendimit p[r njohjen e statusit t[
refugjatit t[ pranuar.
N[ rast kur refugjati i pranuar i refuzon lokalet e
ofruara p[r vendosje n[ komun[, e humb t[ drejt[n e
vendosjes dhe mund t[ vendoset n[ komun[ tjet[r sipas
zgjedhjes dhe shpenzimit t[ vet.
Ndihma n[ para
Neni 53
Refugjati i pranuar i cili nuk ka t[ ardhura ose t[ nj[jtat
nuk mund t`i realizoj[ nga pasuria e tij ka t[ drejt[ n[ ndihm[
n[ para n[ shum[ mujore, n[ form[ t[ ndihm[s themelore n[
para t[ bart[sit t[ s[ drejt[s dhe shtes[ p[r an[tar[t tjer[ t[
familjes t[ cil[t nuk kan[ mjete p[r ekzistenc[ (bashk[g[zues
t[ ndihm[s) deri n[ sigurimin e mjeteve p[r ekzitenc[n e tyre,
e m[ s[ shumti 2 vjet nga dita e pranimit t[ vendimit p[r
njohjen e statusit t[ refugjatit t[ pranuar.
Ndihma n[ para nga paragrafi 1 i k[tij neni p[rcaktohet
nga paga mesatare mujore neto, p[r pun[tor n[ Republik[n e
Maqedonis[, e realizuar n[ tre muajt e fundit dhe [sht[ p[r:
- ndihm[ themelore n[ para (refugjat i pranuar - i
vetëm) 18%;
- refugjat i pranuar me nj[ bashk[g[zues t[ s[ drejt[s
23%; dhe
- refugjat i pranuar me dy ose më shumë bashk[g[zues
t[ s[ drejt[s 30%.
Pas skadimit t[ afatit nga paragrafi 1 i k[tij neni,
refugjat[t e pranuar barazohen me shtetasit e Republik[s s[
Maqedonis[, sa i p[rket t[ drejt[s p[r ndihm[ t[ p[rhershme
n[ para dhe t[ drejtat e tjera nga mbrojtja sociale.
Mbrojtja sh[ndet[sore
Neni 54
Deri n[ fitimin e cil[sis[ t[ personit t[ siguruar, n[
pajtim me Ligjin p[r sigurim sh[ndet[sor, refugjati i
pranuar ka t[ drejt[ n[ sh[rbime primare sh[ndet[sore,
ashtu si edhe shtetasit e Republik[s s[ Maqedonis[.
Burimet e financimit dhe organi kompetent
q[ kujdeset p[r realizimin e t[ drejtave
Neni 55
Mjetet p[r vendosje, ndihma n[ para dhe mbrojtje
sh[ndet[sore nga nenet 52, 53 dhe 54 t[ k[tij ligji,
sigurohen nga Buxheti i Republik[s.
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P[r vendosje, ndarjen e ndihm[s n[ para dhe mbrojtje
sh[ndet[sore t[ refugjat[ve t[ pranuar, kujdeset Ministria e
Pun[s dhe Politik[s Sociale.
T[ drejtat p[r marr[dh[nien e pun[s
dhe sigurimit social
Neni 56
T[ drejt[n p[r pun[ refugjat[t e pranuar e realizojn[
n[n kushtet e nj[jta t[ cilat me rregulla p[rkat[se ligjore
jan[ t[ parapara p[r t[ huaj me q[ndrim t[ lejuar t[
p[rhersh[m n[ Republik[n e Maqedonis[.
N[ rast t[ zbatimit t[ masave p[r kufizimin e pun[simit
t[ t[ huajve, t[ nj[jtat nuk do t[ zbatohen p[r refugjat[t e
pranuar q[ vijn[ nga shteti p[r t[ cil[t shtetas jan[ t[
drejtuara ato masa, p[rderisa refugjati i pranuar plot[son
nj[rin nga k[to kushte:
- q[ndron s[ paku 3 vjet n[ territorin e Republik[s s[
Maqedonis[;
- [sht[ n[ marr[dh[nie martesore me shtetas t[
Republik[s s[ Maqedonis[;
- ka nj[ ose m[ tep[r f[mij[ q[ jan[ shtetas t[
Republik[s s[ Maqedonis[.
Sa i p[rket t[ drejtave nga marr[dh[nia e pun[s,
mbrojta sh[ndet[sore, sigurimi pensional dhe invalidor,
refugjat[t e pranuar jan[ t[ barazuar me shtetasit e
Republik[s s[ Maqedonis[.
Transferi i pron[s, kapitali i investuar dhe fitimi
Neni 57
N[ pajtim me dispozitat ligjore t[ Republik[s s[
Maqedonis[ refugjati i pranuar ka t[ drejt[n e transferit t[
pron[s q[ [sht[ sjellur n[ territorin e Republik[s s[
Maqedonis[ dhe bartjen e lir[ t[ kapitalit t[ investuar dhe
fitimin n[ shtetin tjet[r, ku [sht[ pranuar p[r shkak të
vendbanimit t[ ri.
3. T{ DREJTAT DHE OBLIGIMET E PERSONAVE
N{N MBROJTJE HUMANITARE
E drejtja e q[ndrimit
Neni 58
Me dit[n e dor[zimit t[ vendimit p[r njohjen e t[
drejt[s p[r azil p[r mbrojtje humanitare, personi n[n
mbrojtje humanitare fiton t[ drejt[n e q[ndrimit n[
territorin e Republik[s s[ Maqedonis[, n[ koh[zgjatje deri
n[ 1 vit dhe i nj[jti vazhdohet n[se arsyet nga neni 5 i k[tij
ligji ekzistojn[ ende.
Vendosja
Neni 59
Personit n[n mbrojtje humanitare i sigurohet vendosje
n[ pajtim me nenin 52 t[ k[tij ligji, por m[ s[ shumti 1 vit
nga dita e dor[zimit t[ vendimit p[r njohjen e statusit t[
personit n[n mbrojtje humanitare.
T[ drejtat dhe obligimet
Neni 60
Personi n[n mbrojtje humanitare ka t[ drejt[ n[ ndihm[
n[ para, n[n kushtet dhe lart[sin[ e p[rcaktuar n[ nenin 53
t[ k[tij ligji, dhe t[ drejt[n p[r sh[rbime primare
sh[ndet[sore, n[ pajtim me nenin 54 t[ k[tij ligi.
N[se me k[t[ ose me ndonj[ ligj tjet[r nuk [sht[ caktuar
ndryshe, personat n[n mbrojtje humanitare kan[ t[ drejta dhe
obligime t[ nj[jta me t[ huajt me q[ndrim t[ lejuar t[
p[rkohsh[m n[ territorin e Republik[s s[ Maqedonis[.
Riatdhesimi vullnetar
Neni 61
Pas nd[rprerjes s[ azilit n[ Republik[n e Maqedonis[,
Ministria e Pun[ve t[ Brendshme, n[ bashk[punim me
Komesariatin e lart[ p[r refugjat[ do t[ mund[sojn[ kthim t[
organizuar vullnetar t[ personave n[ vendin e tyre sipas origjin[s.
KREU VI
E DREJTA P{R MBROJTJE T{ P{RKOHSHME
Kushtet p[r fitimin e mbrojtes s[ p[rkohshme
Neni 62
N[ rast t[ ardhjes masive t[ personave, t[ cil[t vijn[
drejtp[rs[drejti nga shteti n[ t[ cilin jeta, siguria dhe liria e
tyre [sht[ e rrezikuar nga lufta, lufta qytetare, okupimi,
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konflikti i brendsh[m i p[rcjellur me dhun[ ose shkelje
masive e t[ drejtave njer[zore, Qeveria mund t’u ofroj[
mbrojtje t[ p[rkohshme.
Qeveria, n[ m[nyr[ periodike e rishqyrton ekzistimin e
rrethanave nga paragrafi 1 i k[tij neni dhe vendos p[r
vazhdimin e mbrojtje s[ p[rkohshme.
Mbrojtja e p[rkohshme n[ Republik[n e Maqedonis[
nuk mund t[ zgjas[ m[ shum[ se 2 vjet.
Zbatimi i dispozitave t[ k[tij ligi
Neni 63
Dispozitat nga nenet 6, 7, 8, 14, 17 dhe 47 t[ k[tij ligji
kan[ t[ b[jn[ edhe p[r personat n[n mbrojtje t[
p[rkohshme.
T[ drejtat e personave n[n mbrojtje t[ p[rkohshme
Neni 64
Personat n[n mbrojtje t[ p[rkohshme kan[ t[ drejt[ n[:
- q[ndrim dhe p[rkujdesje n[ Republik[n e Maqedonis[
gjat[ koh[s s[ mbrojtjes t[ p[rkohshme, n[ pajtim me
mund[sit[ ekonomike t[ Republik[s s[ Maqedonis[;
- t[ drejt[ p[r pun[, mbrojtje sh[ndet[sore dhe sigurim
pensional-invalidor n[ kushte t[ nj[jta, t[ cilat me dispozita
p[rkat[se jan[ parapar[ p[r t[ huajt me q[ndrim të lejuar t[
p[rkohsh[m n[ Republik[n e Maqedonis[;
- ndihm[ humanitare dhe kushte themelore
sh[ndet[sore p[r personat e papun[ n[n mbrojtje t[
p[rkohshme dhe
- arsimim fillor dhe t[ mes[m, nd[rsa sa i p[rket
shkall[ve m[ t[ larta t[ arsimit, personat n[n mbrojtje t[
p[rkohshme jan[ t[ barazuar me t[ huajt me q[ndrim t[
lejuar t[ p[rkohsh[m n[ Republik[n e Maqedonis[.
Q[ndrimi nga paragrafi 1 alineja 1 e k[tij neni nuk do
t[ konsiderohet si q[ndrim ligjor konform Ligjit p[r l[vizje
dhe q[ndrim t[ t[ huajve dhe Ligjit p[r shtet[si t[
Republik[s s[ Maqedonis[.
P[r realizimin e t[ drejtave nga paragrafi 1 i k[tij neni
kujdeset Ministria e Pun[s dhe Politik[s Sociale.
Dokumenti i identifikimit
Neni 65
Ministria e Pun[ve t[ Brendshme do t`i evidentoj[
personat n[n mbrojtje t[ p[rkohshme dhe do t`iu l[shoj[
dokument identifikimi.
Dokumenti i identifikimit nga paragrafi 1 i k[tij neni
vlen deri n[ nd[rprerjen e mbrojtjes s[ p[rkohshme n[
Republik[n e Maqedonis[.
Dispozitat e nenit 39 paragraf[ve 2, 3 dhe 4 t[ k[tij ligji
kan[ t[ b[jn[ edhe me dokumentin e identifikimit t[
personave n[n mbrojtje t[ p[rkohshme.
Paraqitja e k[rkes[s p[r njohjen e të drejtës për azil
Neni 66
Personi n[n mbrojte t[ p[rkohshme ka t[ drejt[ q[ n[ ]do
koh[ t[ paraqes[ k[rkes[ p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil.
Personi n[n mbrojtje t[ p[rkohshme, t[ cilit k[rkesa p[r
njohjen e të drejtës p[r azil i [sht[ refuzuar, do t[ g[zoj[
mbrojtje t[ p[rkohshme deri n[ skadimin e koh[s p[r t[
cil[n ajo [sht[ l[shuar.
KREU VII
P{RPUNIMI DHE MBROJTJA E T{ DH{NAVE
PERSONALE
P[rmbledhja qendrore e t[ dh[nave
Neni 67
Sektori p[r azil vendos, p[rpunon dhe shfryt[zon
P[rmbledhjen qendrore e t[ dh[nave, n[ pajtim me ligjin
p[r mbrojtjen e t[ dh[nave personale, e cila p[rfshin t[
dh[nat personale p[r k[rkuesit e t[ drejt[s p[r azil,
refugjat[t e pranuar dhe personat n[n mbrojtje humanitare,
t[ dh[na p[r q[ndrimin e tyre dhe t[ drejta q[ i shfryt[zojn[
n[ Republik[n e Maqedonis[.
K[mbimi i t[ dh[nave
Neni 68
T[ dh[nat e P[rmbledhjes qendrore t[ t[ dh[nave nuk
mund t[ k[mbehen me vendin e origjin[s s[ personit me t[
cilin kan[ t[ b[jn[ k[to t[ dh[na, ose me vendin e origjin[s
s[ an[tar[ve t[ familjes s[ tij.
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P[r shkak t[ realizimit t[ vendimit p[r d[bim nga
territori i Republik[s s[ Maqedonis[ p[r personin, k[rkesa
p[r njohjen e t[ drejt[s p[r azil e t[ cilit [sht[ refuzuar n[
m[nyr[ t[ plotfuqishme, ose t[ cilit me vendim t[
plotfuqish[m i ka pushuar e drejta për azil n[ Republik[n e
Maqedonis[, Sektori p[r azil mundet q[ me organet
kompetente t[ shteteve tjera t’i k[mbej[ k[to t[ dh[na:
- emrin dhe mbiemrin, dat[n dhe vendin e lindjes,
gjinin[, shtet[sin[, vendq[ndrimin e fundit dhe adres[n e
banes[s, t[ dh[nat p[r numrin e an[tar[ve t[ familjes dhe
p[r dokumentet e l[shuara nga vendi i origjin[s dhe
- gjurm[t e gisht[rinjve dhe fotografin[.

Neni 75
Me dit[n e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji, pushojn[ t[
vlejn[ dispozitat nga nenet 40 deri 55, neni 56 paragrafi 3,
58 paragrafi 1, 59 paragrafi 1, 60 paragrafi 1 dhe 61 n[
pjes[n q[ ka t[ b[j[ me dokumentin e udh[timit t[
refugjatit, neni 77 paragrafi 1 alinet[ 7 dhe 8 dhe neni 79
paragrafi 1 alinet[ 1, 2 dhe 7 t[ Ligjit p[r l[vizje dhe
q[ndrim t[ t[ huajve.

KREU VIII
DISPOZITAT ND{SHKUESE
Neni 69
Me d[nim n[ t[ holla prej 10 000 deri 50 000 denar[ do
t[ nd[shkohet p[r kund[rvajtje personi fizik, i cili:
- dokumentet nga neni 39 paragrafi 1 t[ k[tij ligji ia jep
p[r sh[rbim, p[rkat[sisht sh[rbehet me dokument t[ huaj
identifikimi, ashtu si me t[ vetin (neni 39 paragrafi 4);
- me 18 vjet t[ mbushura nuk paraqet k[rkes[ p[r
l[shimin e let[rnjoftimit (neni 41 paragrafi 1) dhe
- nuk ia kthen dokumentin e l[shuar t[ udh[timit dhe
let[rnjoftimin Ministris[ s[ Pun[ve t[ Brendshme, me
rastin e pushimit t[ së drejtës për azil (neni 44).
Neni 70
Me d[nim n[ t[ holla deri n[ 20 000 denar[ do t[
nd[shkohet p[r kund[rvajtje personi fizik i cili:
- nuk i ruan si sekret t[ dh[nat q[ i ka kuptuar gjat[
procedur[s (neni 21 paragrafi 3 dhe neni 22 paragrafi 4);
- nuk e mban me vete dokumentin e identifikimit ose do
t[ refuzoj[ ta tregoj[ me k[rkes[ t[ personit zyrtar, i cili me
ligj [sht[ i autorizuar t[ legjitimoj[ (neni 39 paragrafi 3);
- nuk paraqet zhdukjen ose d[mtimin e dokumentit t[
l[shuar n[ pajtim me k[t[ ligj n[ Ministrin[ e Pun[ve t[
Brendshme, n[ afat prej 2 dit[sh nga momenti kur këtë e ka
vërejtur (neni 46 paragrafi 1) dhe
- vepron n[ kund[rshtim me nenin 49 t[ k[tij ligji.
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KREU IX
DISPOZITAT KALIMTARE DHE
P{RFUNDIMTARE
Neni 71
Ministria e Pun[ve t[ Brendshme n[ afat prej 6 muajsh
nga hyrja n[ fuqi e k[tij ligji, do t[ miratoj[ dispozit[
n[nligjore p[r formularin e k[rkes[s p[r njohjen e të drejtës
për azil, m[nyr[n e marrjes s[ gjurm[ve nga gisht[rinjt[
dhe fotografimin e k[rkuesve t[ s[ drejt[s p[r azil,
formularin dhe procedur[n p[r l[shimin dhe z[vend[simin
e dokumenteve t[ k[rkuesve t[ s[ drejt[s p[r azil dhe
personave t[ cil[ve u [sht[ njohur e drejta p[r azil ose p[r
mbrojtje t[ p[rkohshme n[ Republik[n e Maqedonis[ dhe
p[r m[nyr[n e mbajtjes s[ evidenc[s.
Neni 72
Me dit[n e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji, procedurat p[r
njohjen e s[ drejt[s p[r azil dhe njohjen e statusit t[
refugjatit, q[ nuk jan[ kryer sipas Ligjit p[r l[vizje dhe
q[ndrim t[ t[ huajve ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[
Maqedonis[" num[r 36/92, 66/92, 26/93 dhe 45/2002), do
t[ kryhen sipas dispozitave t[ k[tij ligji p[r procedur[ t[
rregullt p[r njohjen e s[ drejt[s p[r azil.
Neni 73
E drejta për azil ose statusi i refugjatit, q[ i [sht[ njohur
t[ huajit ose personit pa shtet[si, n[ baz[ t[ Ligjit p[r
l[vizje dhe q[ndrim t[ t[ huajve vazhdon n[se personi
q[ndron n[ territorin e Republik[s s[ Maqedonis[, pas
hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji.
Neni 74
Me dit[n e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji, personat nga
Serbia e Mali i Zi dhe nga Kosova me status t[ personave
me p[rkujdesje t[ p[rkohshme humanitare n[ Republik[n e
Maqedonis[, do t[ konsiderohen p[r persona n[n mbrojtje
t[ p[rkohshme, n[ pajtim me k[t[ ligj.

Neni 76
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[
"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".
___________
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ КАЈ ВЛАДАТА
НА КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА
КРЕДИТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ БРАНА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ, КАКО ДЕЛ ОД
ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИОТ СИСТЕМ “ЛИСИЧЕ“
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
задолжување на Република Македонија со кредит кај
Владата на Кралството Шпанија по Договорот за кредит
за реализација на проектот Брана со придружни објекти
како дел од Хидромелиоративниот систем “Лисиче“,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јули 2003 година.
Бр. 07-3665/1
16 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Лилјана Поповскa, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ КАЈ ВЛАДАТА НА КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА
ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
НА ПРОЕКТОТ БРАНА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ, КАКО ДЕЛ ОД ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИОТ
СИСТЕМ “ЛИСИЧЕ“
Член 1
Во Законот за задолжување на Република Македонија
со кредит кај Владата на Кралството Шпанија по Договорот за кредит за реализација на проектот Брана со придружни објекти, како дел од Хидромелиоративниот систем “Лисиче“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 32/02), во членот 2 ставот 2 се менува и гласи:
“30% од кредитот од член 1 на овој закон е со рок
на отплата од седум години со грејс период од 28 месеци и варијабилна каматна стапка - ЕУРИБОР +1%.“
Ставот 3 се менува и гласи:
“На износот од кредитот се плаќа еднократна провизија од 0,15% за делот од кредитот со рок за отплата
од 31 година со грејс период од 11 години, односно
0,4% за делот од кредитот со рок за отплата од седум
години, за раководење со кредитот.“
Член 2
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ I
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NGARKIMIN E
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË ME KREDI NË
QEVERINË E MBRETËRISË SË SPANJËS SIPAS
MARRËVESHJES PËR KREDI PËR REALIZIMIN
E PROJEKTIT “BRANA” ME OBJEKTE
PËRCJELLËSE SI PJESË E SISTEMIT
HIDROMELIORATIV "LISIÇE"
Neni 1
Në Ligjin për ngarkimin e Republikës së Maqedonisë
me kredi në Qeverinë e Mbretërisë së Spanjës sipas
Marrëveshjes për kredi për realizimin e projektit “Brana”
me objektet përcjellëse si pjesë e Sistemit hidromeliorativ
"Lisiçe" (“Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[“
num[r 32/02), në nenin 2 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"30% e kredis[ nga neni 1 i këtij ligji është me afat
pagimi prej shtat[ vjetësh, me grejs periudhë prej 28
muajsh dhe shkallë t[ kamat[s variab[l- EURIBOR + 1%."
Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
"Në shumën e kredisë paguhet provizion i njëhersh[m
prej 0.15% për pjesën e kredisë me afat të pagimit prej 31
vjetësh me grejs periudhë prej 11 vjetësh, përkatësisht
0.4% për pjesën e kredisë me afat pagimi prej shtat[
vjetësh, për udhëheqje me kredinë."
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi ditën e ardhshme nga dita e
shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së
Maqedonisë".
___________

1139.

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 КУЛТУРАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за културата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јули 2003 година.
Бр. 07-3675/1
16 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Лилјана Поповска, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА
Член 1
Во Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98) во членот 2 став (1) по
точката 2. се додава нова точка 3, која гласи:
"3 Еднакви услови за изразување, негување и афирмирање на културниот идентитет на заедниците во Републиката."
Точките 3 и 4 стануваат точки 4 и 5.
Во точката 5 која станува точка 6 по зборовите:
"објавени дела" се додаваат зборовите: "во оригинал
или електронски облик".
Точките 6, 7 и 8 стануваат точки 7,8 и 9.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) Републиката, исто така, го гарантира остварувањето на културата на сите заедници преку обезбедување еднакви услови за нивно остварување, согласно
со овој закон."
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Член 2
Во членот 3 по зборот "културата" се додаваат зборовите: “како поединечен, локален и национален интерес".
Член 3
Во членот 4 став (1) по зборот "право" се додаваат
зборовите: "независно од возраста, образованието, верската, етничката или друга припадност".
Член 4
Во членот 5 став (1) по зборовите: "духовното творештво" се додаваат зборовите:" на сите граѓани во Републиката".
Ставот (2) се менува и гласи:
"Дел од културното богатство, во смисла на став (1)
од овој член, чија заштита како трајна вредност е од јавен интерес од значење за историјата, културата, уметноста, науката и техниката (во натамошниот текст: културно наследство) се заштитува според посебен закон."
Член 5
Bo членот 7 став (1) зборовите: "од значење" се заменуваат со зборовите:" јавен интерес од локално значење".
Ставот (3) се менува и гласи:
"Локалниот интерес во културата се финансира согласно со програмата за култура што ја донесува советот на единицата на локалната самоуправа, согласно со
закон."
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
"(4) Локалниот интерес во културата се остварува
согласно со овој закон, прописите за локалната самоуправа и за одделните дејности во културата."
Член 6
Во членот 8 став (1) зборовите: "од заеднички интерес за граѓаните на" се заменуваат со зборовите: "јавен
интерес за сите граѓани во".
Во ставот (2) точка 5. зборовите: "граѓаните од различно етничко потекло" се заменуваат со зборовите:
"заедниците во Република Македонија".
Во точката 6. зборовите: "и иселеништво" се заменуваат со зборовите: "надвор од Република Македонија
привремено вработени во странство и иселениците од
Република Македонија без разлика на нивната етничка
припадност".
Во точката 8. по зборот "културата" се додаваат
зборовите: "и културните различности".
Член 7
Во членот 9 став (1) пред зборот "остварување" се
додаваат зборовите: "утврдување на среднорочни развојни насоки за", a зборот "пет" се заменува со зборот
"четири".
Во ставот (2) точките 2, 3 и 6 се менуваат и гласат:
"2. Насоки за развој на мрежата на националните
установи;
3. Правни и финансиски мерки за развој на културата;
6. Проекција на потребите од кадри за културата,
почитувајќи го принципот на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници;".
Точките 4 и 8 се бришат, а точките 5, 6, 7 и 9 стануваат точки 4,5, 6 и 7.
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4),
кои гласат:
"(3) Предлогот на националната програма се става
на јавна расправа, пред да биде доставена до Собранието на Република Македонија за донесување.
(4) Националната програма за културата ја разгледува и дава мислење и Комитетот за односи меѓу заедниците."
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Член 8
Членот 10 се менува и гласи:
"(1) За реализација на Националната програма се
донесуваат годишни програми за остварување на националниот интерес во културата (во натамошниот текст:
Годишна програма).
(2) Министерот за култура ја донесува годишната
програма со која ги утврдува програмите и проектите
што се од национален интерес во културата, во рамките на средствата определени во Буџетот на Република
Македонија за тековната година, при што да се има
предвид мултикултурната димензија и мултикултурниот карактер на општеството.
(3) Министерствата во рамките на нивните законски надлежности учествуваат во реализацијата на Националната програма."
Член 9
Во член 11 ставовите (2), (3) и (4) се менуваат и
гласат: "Членовите на Советот ги именува министерот
за култура, од редот на истакнати уметници, стручни
лица од областа на културата и од јавниот и општествениот живот, по принципот на стручност и компетентност и на соодветната и правична застапеност на
граѓаните, кои припаѓаат на сите заедници, за време на
мандатот на министерот за култура.
Советот за култура му дава мислење на министерот
за култура по прашања од неговата надлежност.
Министерот за култура може да основа и други
стручни и советодавни тела и да именува надворешни
соработници за подготовка на годишната програма, за
други прашања од неговата надлежност утврдени со
овој закон или за реализација на определени проекти
од национално значење за културата. Co актот за основање на телата, односно именување на надворешните
соработници се определуваат задачите и роковите за
нивното извршување имајќи ја предвид соодветната и
правичната застапеност на сите заедници."
Ставот (6) се брише.
Член 10
Во членот 12 по зборовите: "самостојни уметници"се додаваат зборовите: "јавни и приватни".
Член 11
Во членот 14 ставот (1) се менува и гласи:
"Ако уметникот творештвото го остварува професионално, како единствено занимање и доколку согласно со овој закон и со прописите за трговските друштва
се регистрира за вршење на уметничка дејност, стекнува статус на самостоен уметник и права од работен однос, согласно со овој закон и со прописите за трговските друштва (во натамошниот текст: самостоен уметник)."
Ставот (2) се брише.
Член 12
Членот 16 се менува и гласи:
"(1) Co цел да се обезбедат поповолни услови за
творење на самостојниот уметник, по пат на годишен
конкурс, може да му се доделат месечни надоместоци
од средства од Буџетот на Република Македонија, за
придонесите за здравствено, пензиско и инвалидско
осигурување и за персоналниот данок на доход, за што
одлучува министерот за култура, почитувајќи го принципот на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. Условите, во зависност од видот, обемот и квалитетот на творештвото,
критериумите и постапката за доделување на месечниот надоместок поблиску ги утврдува со општ акт министерот за култура.
(2) Министерот за култура може да определи и
други поволности за самостојните уметници во рамките на Годишната програма.
(3) Предлог за обезбедување на поповолни услови за творење на самостојниот уметник до министерот за култура го доставува комисија основана согласно со став (4) од член 11 на овој закон, за спроведување
на конкурсот од став (1) на овој член."
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Член 13
Членот 17 се менува и гласи:
"Самостојните уметници можат да основаат свое
здружение согласно со општите прописи за здруженијата на граѓани, заради остварување и заштита на нивните интереси пред надлежните државни органи."
Член 14
Членот 20 се менува и гласи:
"(1) Установата, според основачот, може да биде
приватна или јавна.
(2) Јавната установа може да биде локална кога ја
основа единицата на локалната самоуправа (во натамошниот текст: општинска-градска) или национална,
кога ја основа државата.
Приватната установа ја основаат физички или правни лица."
Член 15
Bo членот 21 став (3) зборот "установа" се заменува
со зборовите: "национална, односно општинска-градска, односно приватна установа".
Член 16
Членот 24 се менува и гласи:
"(1) За остварување на националниот интерес во
културата, Владата на Република Македонија со одлука основа национални установи, доколку со закон за
одделна дејност во културата поинаку не е определено.
(2) Називот на националната установа содржи "Република Македонија", како и други соодветни ознаки
пропишани за установа согласно со закон.
(3) При основањето на национални установи Владата на Република Македонија се грижи за унапредувањето и афирмирањето на културата на сите заедници.“
Член 17
Во членот 25 во ставот (1) се додава нова реченица,
која гласи:
"Co статутот особено се утврдуваат дејноста, организацијата, името, седиштето, предметот на работа и
други прашања што се од значење за установата утврдени со овој и друг закон."
Во ставот (2) зборовите: "Владата на Република
Македонија" се заменуваат со зборовите: "Министерот
за култура".
Во ставот (3) зборовите: "Собранието на Република
Македонија" се заменуваат со зборовите: "Владата на
Република Македонија", а точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "доколку со закон поинаку не е определено".
Член 18
Во членот 26 став (1) зборот "Собранието" се заменува со зборот "Владата", а зборот "должно" се заменува со зборот "должна".
Ставот (2) се менува и гласи:
" Владата на Република Македонија може да одлучи да отпочне постапка за стечај на национална установа, ако и покрај преземените мерки од став (1) на овој
член не може да се обезбеди остварување на функцијата за која што таа е основана. Во случај на стечај на национална установа, се применуваат општите прописи
за стечај на јавните претпријатија.“
Член 19
Bo членот 28 ставот (2) се менува и гласи:
"(2) Директорот на националната установа:
1. Ја води работата на националната установа;
2. Ја застапува установата и одговара за материјално-финансиското работење и за законитоста и економичноста на нејзината работа;
3. Донесува годишна програма за работа на националната установа по претходна согласност на Управниот одбор;
4. Ги извршува одлуките на Управниот одбор;
5. Донесува акт за систематизација и организација на
работните места, односно акт за распределба на плати;
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6. Донесува акти во врска со работниот однос на
вработените согласно со закон;
7. Избира и разрешува уметнички, односно програмскиот директор по пат на конкурс и други раководни работници, согласно со статутот;
8. Формира уметнички, односно стручен совет и
други советодавни тела (трајни и повремени), согласно
со статутот и
9. Врши и други работи согласно со закон и статут."
Член 20
Во членот 30 став (1) по точката се додава нова
реченица, која гласи:
"Кандидатите за директори на конкурсот задолжително доставуваат свој предлог на програма за работа и
развој на установата."
Во ставот (2) зборовите: "Владата на Република
Македонија" се заменуваат со зборовите: "Министерот
за култура".
Член 21
Во членот 31 ставот (2) се брише.
Членот 32 се брише.

Член 22

Член 23
Во членот 34 став (1) зборовите: "Владата на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "министерот за култура", a по зборот "конкурс" точката се
заменува со запирка и се додаваат зборовите: "од редот на вработените".
Член 24
Во членот 35 ставот (2) се менува и гласи:
"Управниот одбор го сочинуваат пет претставници
што ги именува и разрешува министерот за култура, од
кои двајца претставници се од редот на истакнати поединци од областа на културата, еден е од локалната самоуправа и двајца претставници од вработените во
установата. Во установа со помалку од десет вработени, во управниот одбор се именува еден член од вработените, еден од локалната самоуправа и три члена од
редот на истакнати поединци од областа на културата.
Претставникот на локалната самоуправа во управниот
одбор го предлага градоначалникот на единицата на
локалната самоуправа каде што се наоѓа седиштето на
установата."
Во ставот (3) се додава нова реченица, која гласи:
" Претседателот и членовите на Управниот одбор
можат да бидат разрешени пред истекот на мандатот
доколку работат спротивно на закон или установата не
ја остварува својата функција."
Во ставот (4) зборовите: "Владата на Република
Македонија" се заменуваат со зборовите: "министерот
за култура".
Член 25
Членот 36 се менува и гласи:
„(1) Управниот одбор на национална установа:
1. Донесува статут;
2. Ги утврдува политиката и принципите за развој и
работа на установата;
3. Дава согласност на годишната програма на установата по предлог на директорот;
4. Го усвојува годишниот извештај за работата на
установата по предлог на директорот;
5. Дава согласност на актот за организација на работата и систематизација на работните места на установата и правилникот за плати;
6. Донесува документи за финансиското работење на установата, согласно со прописите за материјално и финансиско работење;
7. Одлучува во втор степен за решенија што ги донесува директорот;
8. Дава образложен предлог на министерот за култура за разрешување на директорот;
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9. Донесува деловник за својата работа и
10. Врши други работи утрдени со закон и статут.
(2) Co работата на управниот одбор раководи претседателот согласно со Деловникот за работа на Управниот одбор. Управниот одбор одлучува со мнозинство
гласови од вкупниот број членови."
Член 26
Во членот 38 зборовите: "закон поинаку не е утврдено" се заменуваат со зборовите: "Законот за локалната самоуправа или со закон за одделна дејност во културата поинаку не е утврдено".
Член 27
Во членот 39 зборовите: "Националната програма"
се заменуваат со зборовите: "областа на културата".
Член 28
Во членот 40 став (1) зборовите: " трговец-поединец" се бришат.
Член 29
Во членот 45 ставовите (2) и (3) се бришат.
Член 30
Во членот 47 по зборот "обработка" се става запирка и
се додаваат зборовите: "дистрибуција и прикажување".
Член 31
Во членот 48 точката 7. се брише.
Точката 8. станува точка 7.
Во ставот (2) зборовите: "за публикациите и архитектонските дела" се бришат.
Член 32
Во членот 49 став (1) по зборот "уметничка"се става запирка и се додаваат зборовите: "научна и образовна", a пo зборот "содржина" се додаваат зборовите: "во
книжен и електронски облик".
Во ставот (2) по зборот "книга" се додаваат зборовите: "електронско издание".
Член 33
Bo членот 51 став (1) точката по зборот "игри" се
заменува со запирка и се додаваат зборовите: "како и
дела од фолклорот".
Член 34
Членот 52 се менува и гласи:
"(1) Филмска дејност, согласно со овој закон, е дејност за продукција на аудиовизуелно дело, како уметничко дело изразено во вид на поврзани подвижни слики, со или без тон, без оглед на видот на носачот што
ги содржи (во натамошниот текст: филм).
(2) Назив на установа или на друго правно лице
што врши филмска дејност е филмски продуцент."
Член 35
Пододделот "1.6. Изведување на архитектонски дела" и членот 55 се бришат.
Член 36
Во членот 57 по зборовите: "музичка дејност" се
додаваат зборовите: "филмска дејност".
Член 37
Членот 59 се менува и гласи:
"Дејностите за заштита и користење на материјалното
и духовното творештво на Републиката и заедниците што
живеат во неа, се регулираат со посебни закони."
Член 38
Во членот 61 став (1) по зборот "како" се додаваат
зборовите: "сопствени приходи, приходи од услуги, донации" и се става запирка.
Ставот (2) се менува и гласи:
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"Покрај националните установи и другите субјекти
што остваруваат култура, односно дејности во културата, може да користат средства и од Буџетот на Република Македонија, за реализација на проекти од национален интерес, согласно со Годишната програма, а во
постапка пропишана со овој закон."
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) Средствата од Буџетот ќе се користат за соодветно и правично афирмирање и унапредување на културата на сите заедници."
Член 39
Во членот 62 став (1) зборовите: "републичкиот буџет" се заменуваат со зборовите: " Буџетот на Република Македонија", a пo зборот "распределуваат" се додаваат зборовите: "со Годишната програма".
Во ставот (2) точка 2. по зборот "субјекти" се додаваат зборовите: "независно од правниот статус, етничката или друга припадност".
Член 40
Членот 63 се менува и гласи:
"Средствата од член 62 став (1) на овој закон, согласно
со Годишната програма се распределуваат особено за:
1. Програми за работа на национални установи;
2. Проекти што се од национален интерес на уметници, самостојни уметници, општински-градски и приватни установи, други правни и други физички лица;
3. Надоместоци на самостојни уметници;
4. Откупи, награди, осигурувања, стипендирање кадри и други стручни услуги за поттикнување на творештвото на сите граѓани во Републиката;
5. Инвестиционо и техничко одржување на објекти
и опрема за културата во државна сопственост;
6. Создавање еднакви услови за афирмација и унапредување на културата на заедниците;
7. Создавање поволни услови за поттикнување и
помагање на работата на невладините здруженија во
областа на културата;
8. Меѓународна културна соработка и
9. Други културни активности што се од национален интерес, a утврдени со Годишната програма."
Член 41
Во членот 65 став (1) по зборот "распишува" се додава зборот "јавни", по зборот "проекти" се додаваат
зборовите: "што се од национален интерес", а зборовите: " најдоцна до месец јуни" се заменуваат со зборовите: "во месец мај".
Во ставот (2) точката 1 се менува и гласи:
" Соопштување за која област или дејност во културата се распишува;".
Во ставот (3) се додава нова реченица, која гласи:
"Конкурсите се објавуваат најмалку во по еден од
весниците што се издаваат на македонски јазик и весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик."
Во ставот (4) по зборот "година" точката се брише и
се додаваат зборовите: "или да се објават во текот на годината за намените утврдени во член 63 од овој закон".
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
"(6) Министерството за култура во текот на годината
може да распише посебни конкурси во форма на јавен повик за реализација на откупи или нарачка на однапред
утврдени приоритетни проекти од национален интерес."
Член 42
Членот 66 се менува и гласи:
"(1) По конкурсите, односно повиците од членовите
16, 64, 65, 69 и 70 на овој закон комисиите, односно
надворешните соработници од член 11 став (4) на овој
закон, му предлагаат на министерот за култура кои
програми, односно проекти по одделни дејности и работи од национален интерес, треба да се содржат во
Годишната програма.
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(2) Министерот за култура со општ акт поблиску ги
утврдува критериумите за финансирање на програмите,
односно проектите, по одделни дејности во културата,
врз основа на кои се утврдува кои проекти, односно
програми се од национален интерес и ќе бидат составен дел на Годишната програма ."
Член 43
Во членот 67 став (1) зборовите: "републичкиот буџет" се заменуваат со зборовите: "Буџетот на Република Македонија".
Ставот (2) се брише.
Во ставот (3) кој станува став (2) по зборот "информирање" точката се заменува со запирка и се додаваат
зборовите: "во рок од осум дена од донесувањето".
Член 44
Во членот 68 по ставот (1) се додаваат три нови става (2),(3) и (4), кои гласат:
"(2) Co договорот од став (1) на овој член во зависност од областа, односно дејноста во културата, особено се утврдуваат програмата, односно проектот за кој
се доделуваат средства, висината на средствата, динамиката и рокот за реализирање, доставувањето на извештаи, контролата на наменското користење на средствата и други прашања со кои се регулираат обврските
и правата на единките-корисници.
(3) Единките-корисници се должни наменски да ги
користат средствата добиени од Министерството за
култура и по реализирањето на програмата, односно
проектот до Министерството за култура доставуваат
извештај за извршување на програмата.
(4) Министерството за култура врши контрола на наменско и законито користење на средствата од Договорот
од став (1) на овој член. Министерот за култура може да
овласти и стручни лица или независни ревизори да вршат
контрола на реализација на договорените проекти."
Ставот (2) станува став (5).
Член 45
Членот 69 се менува и гласи:
"Министерот за култура може по непосредно договарање со установи или други правни лица да склучи
договор за финансирање програми, односно проекти со
коишто континуирано, квалитетно и традиционално се
остварува дејност од областа на културата, особено на
културно-уметнички манифестации и фестивали, списанија за култура и уметност, здруженија на уметници
и слично, за период до четири години, кој може да се
обновува. Договорот од став (1) на овој член се реализира преку годишни програми за кои се склучува договор по конкурс од член 65 на овој закон."
Член 46
Членот 70 се менува и гласи:
"Заради создавање на поволни услови за спроведување на децентрализација во културата, министерот за
култура по непосредно договарање со надлежен орган
на единиците на локалната самоуправа, може да склучи
договор за заедничко финансирање програми, односно
проекти на локални установи од областа на културата, за
период до четири години, кој може да се обновува.
Договорот се реализира преку годишни програми за
кои се склучува договор по конкурс од член 65 на овој закон."
Член 47
Во членот 73 став (2) пред зборовите: "на странскиот" се додава зборот "името", а зборовите: "време на
ангажирање" се заменуваат со зборовите: "период на
засновање на работниот однос".
Член 48
Членот 76 се менува и гласи:
"(1) Работен однос во национална установа за вршење уметничка, односно стручна работа по правило се
заснова со склучување договор за работа меѓу работникот и директорот на установата за период до пет години, за работни места утврдени во актот за организација
и систематизација.
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(2) На секои пет години за лицата со кои е склучен
договор за вршење уметнички, односно стручни работи
во национална установа се спроведува постапка за реаудиција-тестирање-рецензија за обновување на договорот во наредните пет години.
(3) Одредбите од став (2) на овој член нема да се
применуваат на лица со над 25 години работен стаж во
национална установа.
(4) Прашањата околу спроведувањето на реаудиција,
тестирање и рецензија во националната установа, се уредуваат со посебен општ акт на националната установа."
Член 49
Членот 82 се менува и гласи:
"(1) Инспекцискиот надзор над спроведувањето и
примената на законите и другите прописи во културата
го вршат инспектори за култура (инспектор).
(2) Инспектор може да биде лице кое покрај општите услови за засновање работен однос на државен
службеник определени со закон треба да ги исполнува
и посебните услови:
1) да има соодветно високо образование и
2) да има работно искуство над две години во органите на државната управа или три години во струката.
(3) Раководител инспектор може да биде лице дипломиран правник и кое ги исполнува општите услови за
засновање работен однос на државен службеник определени со закон и со најмалку пет години работно искуство во струката од кои три години како инспектор."
Член 50
Во членот 84 ставот (1) се менува и гласи:
"Инспекторот е должен да изврши увид во работењето на установите и другите правни лица што вршат
дејности од областа на културата, за работите од културата, по службена должност или по пријава."
Во ставот (2) зборовите: "од став (1) на овој член" се
заменуваат со зборовите: "каде што се врши увидот".
Член 51
Во членот 85 точка 6. зборовите: "и времено да забрани вршење дејност од областа на културата за време
до шест месеци" се бришат.
Член 52
По членот 85 се додава нов член 85-а, кој гласи:
"Член 85-а
(1) Кога со пропис е предвидена можност за одземање на предмети со кои е сторено кривично дело или
прекршок, инспекторот може привремено да ги одземе
предметите за што е должен да издаде потврда со точен опис и количина на одземените предмети.
(2) Во пријавата за покренување на постапка за сторено кривично дело, односно барање за покренување
на прекршочна постапка инспекторот е должен да ја
наведе и преземената мерка од став (1) на овој член."
Член 53
Во членот 86 ставот (1) се менува и гласи:
"Правните и физичките лица чие работење подлежи
на надзор согласно со овој закон се должни да му овозможат на инспекторот увид во состојбата, работата и актите
и да му ги даваат бараните податоци и известувања."
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) Доколку инспекторот утврди дека не се извршуваат законите, другите прописи и општи акти, донесува решение со кое се наредува извршување на определени мерки со одреден рок, но најмногу до 30 дена."
Член 54
Членот 88 се менува и гласи:
"(1) Инспекторот е овластен да врши инспекциски
надзор во секое време во просториите, односно на местото каде што се врши дејноста од областа на културата.
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(2) Инспекторот може да врши инспекциски надзор и
во отсуство на директорот и одговорното лице на правното лице што врши дејност од областа на културата."
Член 89 се брише.

Член 55

Член 56
Bo членот 90 пo ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
"(3) Субјектите во културата се должни на Министерството за култура да му доставуваат податоци согласно со актот од став (2) на овој член."
Член 57
Во членот 91 ставот (1) се менува и гласи:
"(1) Co парична казна од 10.000 до 300.000 денари
ќе се казни за прекршок правно лице што:
1) врши дејност од областа на културата за која не е
регистрирано (член 18 став (1) и член 40 став (1));
2) остварената разлика меѓу приходите и расходите
не ја вложи во истата дејност, односно платите и другите надоместоци го надминуваат процентот утврден
со овој закон (член 18 став (2));
3) врши дејност од областа на културата без решение дека ги исполнува условите за вршење на дејноста
(член 22 став (2));
4) донесува акти спротивно на овој закон (членови
25 и 36);
5) не ја врши дејноста од областа на културата во
посебно организиран дел (член 40 став (1));
6) не обезбедува и заштитува оригинали или примероци на објавени уметнички дела согласно со актот на
министерот (член 48 став (2));
7) врши дејност за посредување во културата без
склучен договор со надлежно здружение (член 57);
8) не склучи договор за јавно изведување дела од
областа на културата согласно со овој закон (член 58);
9) ненаменски ги користи средствата добиени од
Министерството за култура или не доставува извештај
(член 68 став (3));
10) заснова работен однос со странски државјанин,
односно ангажира странско правно или физичко лице
спротивно на овој закон (членови 73 и 74);
11) заснова работен однос, односно склучи договор
спротивно на овој закон (членови 76, 77 и 78);
12) не му овозможи увид на инспекторот и не му ги
даде бараните податоци и известувања (член 86 став
(1));
13) не ги изврши наредените мерки или дејствија
(член 85 и 86 став(З));
14) на Министерството за култура не му доставува
податоци согласно со овој закон ( член 90) и
15) не ја усогласат својата работа и актите со овој
закон (член 93)."
Член 58
Членот 93 се менува и гласи:
"Организациите и правните лица што вршат дејност
од областа на културата од член 94 на овој закон, ќе ја
усогласат својата работа и општи акти со одредбите на
овој закон во рок од шест месеци од денот на утврдувањето на нивниот статус согласно со овој закон."
Член 59
Во членот 94 по зборот "културата" се додаваат
зборовите: "во периодот пред донесувањето на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија од 1990 година".
Член 60
Во членот 95 зборовите: "Собранието на Република
Македонија со закон во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на Националната програма" се заменуваат со зборовите: "Владата на Република Македонија со одлука".
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Член 61
Членот 96 се менува и гласи:
"(1) Советот на единицата на локалната самоуправа,
по непосреден повик од Министерството за култура, во
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на одлуката од член 95 на овој закон, со одлука определува
на кои од другите организации од член 94 на овој закон, освен организациите од член 95 на овој закон, им
ги презема основачките права и ги утврдува како општински - градски установи.
(2) Владата на Република Македонија и советот на
единицата на локалната самоуправа, во рок од 30 дена
по влегувањето во сила на законот со кој се уредува
финансирањето на општините, со договор го утврдуваат пренесувањето на имотот, опремата, кадрите, средствата и други релевантни прашања за пренесување на
основачките права за организациите од став (1) на овој
член. До потпишувањето на договорот тие продолжуваат да се финансираат од Буџетот на Република Македонија и да работат како национални установи."
Член 62
Во членот 98 ставот (2) се менува и гласи:
"Објектите и опремата од став (1) на овој член, Владата на Република Македонија ќе му ги додели на користење на Министерството за култура."
Во ставот (3) зборовите: "на користење" се заменуваат со зборовите: "под закуп".
Член 63
Во членот 101 зборот "законот" се заменува со зборот "одлуката".
Член 64
Во членот 102 став (2) по зборот "член" се додаваат
зборовите: "и согласно со членот 76 став (2)".
Во ставот (4) зборовите: "републички буџет" се заменуваат со зборовите: "Буџет на Република Македонија".
Член 65
Во членот 104 по зборовите: "став (5)" по запирката
се додаваат зборовите: "66 став (2)".
Член 66
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за културата.
Член 67
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
___________
L I GJ I
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT
P{R KULTUR{
Neni 1
N[ Ligjin p[r kultur[ ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[
Maqedonis[" num[r 31/98) n[ nenin 2 paragrafin (1) pas
pik[s 2. shtohet pik[ e re 3. si vijon:
"3. Kushte t[ barabarta p[r shprehjen, kultivimin dhe
afirmimin e identitetit kulturor t[ bashk[sive n[
Republik[.”
Pikat 3 dhe 4 b[hen pika 4 dhe 5
N[ pik[n 5 q[ b[het pika 6, pas fjal[ve: "vepra t[
botuara" shtohen fjal[t: "n[ origjinal ose n[ form[
elektronike".
Pikat 6, 7 dhe 8 b[hen pika 7, 8 dhe 9.
Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi (3), si vijon:
“(3) Republika, gjithashtu, garanton realizimin e
kultur[s t[ t[ gjitha bashk[sive p[rmes sigurimit t[
kushteve t[ barabarta p[r realizimin e tyre, n[ pajtim me
k[t[ ligj.”
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Neni 2
N[ nenin 3 pas fjal[s "kultura" shtohen fjal[t: "si
interes individual, lokal dhe nacional".
Neni 3
N[ nenin 4 paragrafin (1) pas fjal[s "e drejt[" shtohen
fjal[t: "pavar[sisht nga mosha, arsimimi, p[rkat[sia fetare,
etnike ose p[rkat[sia tjet[r".
Neni 4
N[ nenin 5 paragrafin (1) pas fjal[ve: "krijimtari
shpirt[rore" shtohen fjal[t: "e t[ gjith[ qytetar[ve n[
Republik[".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"(2) Nj[ pjes[ e pasuris[ kulturore, n[ kuptim t[
paragrafit (1) t[ k[tij neni, mbrojtja e s[ cil[s si vler[ e
p[rhershme [sht[ me interes publik me r[nd[si p[r
historin[, kultur[n, artin, shkenc[n dhe teknik[n (n[ tekstin
e m[tejsh[m: trash[gimia kulturore) mbrohet me ligj t[
ve]ant[."
Neni 5
N[ nenin 7 paragrafin (1) fjal[t: "me r[nd[si"
z[vend[sohen me fjal[t: "interes publik me r[nd[si lokale".
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Interesi lokal n[ kultur[ financohet n[ pajtim me
programin p[r kultur[ t[ cilin e miraton K[shilli i nj[sis[ t[
vetadministrimit lokal, n[ pajtim me ligjin.”
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
"(4) Interesi lokal n[ kultur[ realizohet n[ pajtim me
k[t[ ligj, dispozitat p[r vetadministrim lokal dhe p[r
veprimtari t[ caktuara n[ kultur[."
Neni 6
N[ nenin 8 paragrafin (1) fjal[t: "me interes t[
p[rbashk[t p[r qytetar[t e" z[vend[sohen me fjal[t:
"interes publik p[r t[ gjith[ qytetar[t n[".
N[ paragrafin (2) pik[n 5. fjal[t: "qytetar[t me origjin[
t[ ndryshme etnike" z[vend[sohen me fjal[t: "bashk[sit[
n[ Republik[n e Maqedonis[".
N[ pik[n 6. fjal[t: "edhe m[rgata" z[vend[sohen me
fjal[t: "jasht[ Republik[s s[ Maqedonis[, t[ pun[suarit
p[rkoh[sisht n[ bot[n e jashtme dhe m[rgimtar[t nga
Republika e Maqedonis[, pa dallim t[ p[rkat[sis[ s[ tyre
etnike".
N[ pik[n 8. pas fjal[s “kultura” shtohen fjal[t: “dhe
dallimet kulturore”.
Neni 7
N[ nenin 9 paragrafin (1) para fjal[s "realizim" shtohen
fjal[t: "p[rcaktimi i orientimeve zhvillimore afatmesme
p[r", kurse fjala "pes[" z[vend[sohet me fjal[n "kat[r".
N[ paragrafin (2) pikat 2 , 3 dhe 6 ndryshohen si
vijojn[:
"2. Kahje p[r zhvillimin e rrjetit t[ enteve nacionale;
3. Masa juridike dhe financiare p[r zhvillimin e
kultur[s;
6. Projektim i nevojave p[r kuadro p[r kultur[n duke e
respektuar parimin e p[rfaq[simit t[ drejt[ dhe p[rkat[s t[
qytetar[ve q[ u takojn[ t[ gjitha bashk[sive;”.
Pikat 4 dhe 8 fshihen, nd[rsa pikat 5, 6, 7 dhe 9 b[hen
pika 4, 5, 6 dhe 7.
Pas paragrafit (2) shtohen paragraf[ t[ rinj (3) dhe (4),
si vijojn[:
"(3) Propozimi i programit nacional jepet n[ debat
publik, para se t[ d[rgohet n[ Kuvendin e Republik[s s[
Maqedonis[ p[r miratim.
(4) Programin nacional p[r kultur[ e shqyrton dhe jep
mendim edhe Komiteti p[r marr[dh[nie nd[rmjet
bashk[sive.”
Neni 8
Neni 10 ndryshohet si vijon:
"(1) P[r realizimin e Programit nacional miratohen
programe vjetore p[r realizimin e interesave nacionale n[
kultur[ (n[ tekstin e m[tejsh[m: Programi vjetor).
(2) Ministri i Kultur[s miraton Programin vjetor me t[
cilin i p[rcakton programet dhe projektet q[ jan[ me interes
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nacional n[ kultur[, n[ kuad[r t[ mjeteve t[ p[rcaktuara n[
Buxhetin e Republik[s s[ Maqedonis[ p[r vitin n[ vijim,
me ]`rast duhet t[ kihet parasysh dimensioni multikulturor
dhe karakteri multikulturor i shoq[ris[.
(3) Ministrit[ n[ kuad[r t[ kompetencave t[ tyre
ligjore, marrin pjes[ n[ realizimin e Programit nacional.”
Neni 9
N[ nenin 11 paragraf[t (2), (3) dhe (4) ndryshohen si
vijojn[:
"An[tar[t e K[shillit i em[ron ministri i kultur[s, nga
radh[t e artist[ve t[ dalluar, personave profesionist nga
l[mi i kultur[s dhe nga jeta publike dhe shoq[rore, sipas
parimit t[ profesionalitetit dhe kompetenc[s, si dhe t[
p[rfaq[simit p[rkat[s dhe t[ drejt[ t[ qytetar[ve t[ cil[t i
takojn[ t[ gjitha bashk[sive, p[r koh[n e mandatit t[
ministrit t[ kultur[s.
K[shilli p[r kultur[ i jep mendim ministrit t[ kultur[s
p[r ][shtje nga kompetenca e tij.
Ministri i Kultur[s mund t[ themeloj[ edhe trupa t[
tjer[ profesional dhe k[shilldh[n[s dhe t[ em[roj[
bashk[pun[tor[ t[ jasht[m p[r p[rgatitjen e programit
vjetor, p[r ][shtje t[ tjera nga kompetenca e tij t[
p[rcaktuara me k[t[ ligj ose p[r realizimin e projekteve t[
caktuara, me r[nd[si komb[tare p[r kultur[n. Me aktin p[r
themelimin e trupave, p[rkat[sisht em[rimin e
bashk[pun[tor[ve t[ jasht[m p[rcaktohen detyrat dhe
afatet p[r realizimin e tyre duke pasur parasysh
p[rfaq[simin e drejt[ dhe p[rkat[s t[ t[ gjitha bashk[sive."
Paragrafi (6) fshihet.
Neni 10
N[ nenin 12 pas fjal[ve: "artist[ t[ pavarur" shtohen
fjal[t: "publike dhe private".
Neni 11
N[ nenin 14 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"(1) N[se artisti krijimtarin[ e realizon n[ m[nyr[
profesionale, si profesion t[ vet[m dhe n[se n[ pajtim me
k[t[ ligj dhe me dispozitat p[r shoqatat tregtare regjistrohet
p[r kryerjen e veprimtaris[ artistike, fiton statusin e artistit
t[ pavarur dhe t[ drejtat nga marr[dh[nia e pun[s, n[
pajtim me k[t[ ligj dhe me dispozitat p[r shoqatat tregtare
(n[ tekstin e m[tejsh[m: artist i pavarur)."
Paragrafi (2) fshihet.
Neni 12
Neni 16 ndryshohet si vijon:
"(1) Me q[llim q[ t[ sigurohen kushte m[ t[ volitshme
p[r krijimtarin[ e artistit t[ pavarur, p[rmes konkursit
vjetor, mund t`i ndahen kompensime mujore nga mjetet e
Buxhetit t[ Republik[s s[ Maqedonis[, p[r kontributet p[r
sigurim sh[ndet[sor, pensional dhe invalidor dhe p[r
tatimin personal n[ t[ hyra, p[r ]ka vendos ministri i
Kultur[s, duke respektuar parimin e p[rfaq[simit p[rkat[s
dhe t[ drejt[ t[ qytetar[ve q[ u p[rkasin t[ gjitha
bashk[sive. Kushtet, var[sisht nga lloji, v[llimi dhe cil[sia
e krijimtaris[, kriteret dhe procedura p[r ndarjen e
kompensimit mujor, m[ p[r s[ af[rmi i p[rcakton ministri i
Kultur[s, me akt t[ p[rgjithsh[m.
(2) Ministri i Kultur[s mund t[ caktoj[ edhe kushte t[
tjera t[ volitshme p[r artist[t e pavarur n[ kuad[r t[
Programit vjetor.
(3) Propozim p[r sigurimin e kushteve m[ t[ volitshme
p[r krijimtari t[ artistit t[ pavarur, ministrit t[ Kultur[s ia
dor[zon Komisioni i themeluar n[ pajtim me paragrafin (4)
nga neni 11 i k[tij ligji, p[r zbatimin e konkursit nga
paragrafi (1) i k[tij neni.”
Neni 13
Neni 17 ndryshohet si vijon:
"Artist[t e pavarur mund t[ themelojn[ shoqat[n e tyre
n[ pajtim me dispozitat e p[rgjithshme t[ shoqatave t[
qytetar[ve, p[r realizimin dhe mbrojtjen e interesave t[ tyre
para organeve kompetente shtet[rore.”
Neni 14
Neni 20 ndryshohet si vijon:
"(1) Institucioni, sipas themeluesit, mund t[ jet[ privat
ose publik.
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(2) Institucioni publik mund t[ jet[ lokal at[her[ kur e
themelon nj[sia e vetadministrimit lokal (n[ tekstin e
m[tejsh[m: komunale - e qytetit) ose nacionale, kur e
themelon shteti. Institucionin privat e themelojn[ personat
fizik ose juridik."
Neni 15
N[ nenin 21 paragrafin (3) fjala "institucion"
z[vend[sohet me fjal[t: "institucion nacional, gjegj[sisht
komunal - i qytetit, p[rkat[sisht privat".
Neni 16
Neni 24 ndryshohet si vijon:
"(1) P[r realizimin e interesit nacional n[ kultur[,
Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[ me vendim themelon
ente nacionale, n[se me ligj p[r veprimtari t[ caktuar n[
kultur[, nuk [sht[ p[rcaktuar ndryshe.
(2) Em[rtimi i institucionit nacional p[rmban
“Republika e Maqedonis[“, si dhe shenja tjera p[rkat[se
p[r institucion, t[ p[rcaktuara n[ pajtim me ligjin.
(3) Gjat[ themelimit t[ institucioneve nacionale Qeveria e
Republik[s s[ Maqedonis[ kujdeset p[r p[rparimin dhe
afirmimin e kulturave t[ t[ gjitha bashk[sive.”
Neni 17
N[ nenin 25 paragrafin (1) shtohet fjali e re, si vijon:
"Me statutin p[rcaktohet sidomos veprimtaria,
organizata, emri, selia, l[nda e pun[s dhe ][shtje t[ tjera q[
jan[ me r[nd[si p[r entin, t[ p[rcaktuara me k[t[ ligj dhe
ligje t[ tjera.”
N[ paragrafin (2) fjal[t: "Qeveria e Republik[s s[
Maqedonis[" z[vend[sohen me fjal[t: "Ministri i
Kultur[s".
N[ paragrafin (3) fjal[t: "Kuvendi i Republik[s s[
Maqedonis[" z[vend[sohen me fjal[t "Qeveria e Republik[s
s[ Maqedonis[", nd[rsa pika z[vend[sohet me presje dhe
shtohen fjal[t "n[se me ligj nuk [sht[ p[rcaktuar ndryshe".
Neni 18
N[ nenin 26 n[ paragrafin (1) fjala "Kuvendi"
z[vend[sohet me fjal[n "Qeveria" nd[rsa fjala "i
obliguesh[m" z[vend[sohet me fjal[n "e obligueshme".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[ mund t[ vendos[
t[ filloj[ procedur[n p[r falimentimin e entit nacional, n[se
edhe p[rkund[r masave t[ nd[rmarrura nga paragrafi (1) i
k[tij neni nuk mund t[ sigurohet realizimi i funksionit p[r
t[ cilin ajo [sht[ themeluar. N[ rastin e falimentimit t[ entit
nacional zbatohen dispozitat e p[rgjithshme p[r
falimentimin e nd[rmarrjeve publike."
Neni 19
N[ nenin 28 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
2) Drejtori i entit nacional:
1. E udh[heq pun[n e entit nacional;
2. E p[rfaq[son entin dhe p[rgjigjet p[r pun[n
materiale-financiare
dhe
p[r
ligjshm[rin[
dhe
ekonomicitetin e pun[s s[ tij;
3. Nxjerr programin vjetor p[r pun[n e entit nacional,
me p[lqim paraprak t[ K[shillit drejtues;
4. I realizon vendimet e K[shillit drejtues.
5. Nxjerr akt p[r sistematizimin dhe organizimin e
vendeve t[ pun[s, p[rkat[sisht akt p[r ndarjen e pagave;
6. Nxjerr akte lidhur me marr[dh[nien e pun[s t[ t[
pun[suarve, n[ pajtim me ligjin;
7. Zgjedh dhe shkarkon drejtorin artistik, p[rkat[sisht
programor p[rmes konkursit dhe pun[tor[ t[ tjer[
udh[heq[s, n[ pajtim me statutin;
8. Formon K[shillin artistik, p[rkat[sisht profesional
dhe trupa t[ tjer[ k[shilldh[n[s (t[ p[rhersh[m dhe t[
p[rkohsh[m), n[ pajtim me statutin dhe
9. Kryen edhe pun[ t[ tjera n[ pajtim me ligjin dhe
statutin.
Neni 20
N[ nenin 30 n[ paragrafin (1) pas pik[s shtohet fjali e
re si vijon:
"Kandidat[t p[r drejtor[ n[ konkurs n[ m[nyr[ t[
obligueshme dor[zojn[ planprogramin e vet p[r pun[n dhe
zhvillimin e entit".
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N[ paragrafin (2) fjal[t "Qeveria e Republik[s s[
Maqedonis[" z[vend[sohen me fjal[t "Ministri i Kultur[s".
Neni 21
N[ nenin 31 paragrafi (2) fshihet.
Neni 22
Neni 32 fshihet.
Neni 23
N[ nenin 34 n[ paragrafin (1) fjal[t "Qeveria e RM-s["
z[vend[sohen me fjal[t "Ministri i Kultur[s", kurse pas
fjal[s "konkurs" pika z[vend[sohet me presje dhe shtohen
fjal[t "nga radh[t e t[ pun[suarve."
Neni 24
N[ nenin 35 paragrafi (2) ndryshohet si vijon :
"(2) K[shillin Drejtues e p[rb[jn[ pes[ p[rfaq[sues t[
cil[t i em[ron dhe shkarkon ministri i Kultur[s, nga t[ cil[t
dy p[rfaq[sues jan[ nga radh[t e individ[ve t[ dalluar nga
l[mi i kultur[s, nj[ [sht[ nga vetadministrimi lokal dhe dy
p[rfaq[sues nga t[ pun[suarit e entit. N[ institucion me m[
pak se 10 t[ pun[suar, n[ K[shillin drejtues em[rohet nj[
an[tar nga t[ pun[suarit, nj[ nga Vetadministrimi Lokal
dhe tre an[tar[ nga radh[t e individ[ve t[ dalluar nga l[mi
i kultur[s. P[rfaq[suesin e Vetadministrimit Lokal n[
K[shillin Drejtues e propozon prefekti i Nj[sis[ t[
Vetadministrimit Lokal ku gjendet selia e entit".
N[ paragrafin (3) shtohet fjali e re si vijon:
"Kryetari dhe an[tar[t e K[shillit Drejtues mund t[
shkarkohen para skadimit t[ mandatit n[se punojn[ n[
kund[rshtim me ligjin ose Enti nuk e realizon funksionin e tij".
N[ paragrafin (4) fjal[t "Qeveria e Republik[s s[
Maqedonis[" z[vend[sohen me fjal[t "ministri i Kultur[s".
Neni 25
Neni 36 ndryshohet si vijon:
"(1) K[shilli Drejtues i Entit nacional:
1. Nxjerr statutin;
2. P[rcakton politik[n dhe parimet p[r zhvillimin dhe
pun[n e Entit;
3. Jep p[lqim p[r programin vjetor t[ Entit, me
propozim t[ drejtorit;
4. Miraton raportin vjetor p[r pun[n e Entit, me
propozim t[ drejtorit;
5. Jep p[lqim p[r aktin e organizimit t[ pun[s dhe
sistematizimin e vendeve t[ pun[s n[ Ent dhe p[r
Rregulloren e pagave;
6. Nxjerr dokumente p[r pun[ financiare t[ Entit n[
pajtim me dispozitat p[r pun[n materiale-financiare;
7. Vendos n[ shkall[n e dyt[ p[r Vendime q[ i merr
drejtori;
8. Jep propozim t[ arsyetuar t[ ministrit t[ Kultur[s p[r
shkarkimin e drejtorit;
9. Nxjerr Rregulloren p[r pun[n e tij dhe
10. Kryen pun[ t[ tjera t[ p[rcaktuara me ligj dhe
statut.
(2) Me pun[n e K[shillit Drejtues udh[heq kryetari n[
pajtim me Rregulloren e pun[s t[ K[shillit Drejtues.
K[shilli Drejtues vendos me shumic[ votash nga numri i
p[rgjithsh[m i an[tar[ve.
Neni 26
N[ nenin 38 fjal[t "me ligj nuk [sht[ ndryshe e
p[rcaktuar" z[vend[sohen me fjal[t "ligjin e
vetadministrimit lokal ose me ligj p[r veprimtari t[ ve]anta
t[ kultur[s nuk [sht[ p[rcaktuar ndryshe".
Neni 27
N[ nenin 39 fjal[t "programi nacional" z[vend[sohen
me fjal[t "l[mi i kultur[s".
Neni 28
N[ nenin 40 paragrafi (1) fjal[t " tregtar-individ" dhe
presja fshihen.
Neni 29
N[ nenin 45 paragraf[t (2) dhe (3) fshihen.
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Neni 30
N[ nenin 47 pas fjal[s "p[rpunim", vihet presje dhe
shtohen fjal[t "distribuimi dhe paraqitja".
Neni 31
N[ nenin 48 pika 7 fshihet.
Pika 8 b[het pik[ 7.
N[ paragrafin (2) fjal[t "p[r publikimet dhe veprat
arkitektonike" fshihen.
Neni 32
N[ nenin 49 n[ paragrafin (1) pas fjal[s "artistike"
vihet presje dhe shtohen fjal[t "shkencore dhe arsimore",
nd[rsa pas fjal[s "p[rmbajtje" shtohen fjal[t "n[ form[
elektronike dhe n[ let[r".
N[ paragrafin (2) pas fjal[s "lib[r" vihet presje dhe
shtohen fjal[t "edicion elektronik".
Neni 33
Neni 52 ndryshohet si vijon:
Veprimtaria filmike, n[ pajtim me k[t[ ligj, [sht[
veprimtari p[r produksion t[ vepr[s audiovizuele, si vep[r
artistike e shprehur n[ form[ t[ fotografive t[ lidhura t[
l[vizshme, me ose pa z[, pa marr[ parasysh llojin e bart[sit
q[ i p[rmban (n[ tekstin e m[tejsh[m: filmi).
Em[rtimi i Entit ose i personit tjet[r juridik q[ kryen
veprimtari filmike [sht[ producenti filmik.
Neni 34
N[n seksionin "1. 6. Kryerja e veprave arkitektonike"
dhe neni 55 fshihen.
Neni 35
N[ nenin 57 pas fjal[ve "veprimtari muzikore" shtohen
fjal[t "veprimtari filmike".
Neni 36
Neni 59 ndryshon si vijon:
"Veprimtarit[ p[r mbrojtjen dhe shfryt[zimin e
krijimtaris[ materiale dhe shpirt[rore t[ Republik[s dhe
bashk[sive q[ jetojn[ n[ t[, rregullohen me ligje t[
ve]anta".
Neni 37
N[ nenin 61 n[ paragrafin (1) pas fjal[s "si" shtohen
fjal[t "t[ hyra vetanake, t[ hyra nga sh[rbimet, donacione"
dhe vihet presje.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"P[rve] Enteve nacionale, edhe subjektet tjera q[
realizojn[ kultur[, p[rkat[sisht veprimtari n[ kultur[, mund
t[ shfryt[zojn[ mjete edhe nga Buxheti i Republik[s s[
Maqedonis[, p[r realizimin e projekteve me interes
nacional, n[ pajtim me programin vjetor, e n[ procedur[ t[
rregulluar me k[t[ ligj".
Neni 38
N[ nenin 62, n[ paragrafin (1) fjal[t "Buxheti
Republikan" z[vend[sohen me fjal[t "Buxheti i Republik[s
s[ Maqedonis[" kurse pas fjal[s "ndajn[" shtohen fjal[t
"me programin vjetor ".
N[ paragrafin (2), n[ pik[n 2 pas fjal[s "subjekte",
vihet presje dhe shtohen fjal[t "pavar[sisht nga statusi
juridik, p[rkat[sia etnike ose p[rkat[sia tjet[r".
Neni 39
Neni 63 ndryshohet si vijon:
"Mjetet nga neni 62 paragrafi (1) t[ k[tij ligji, n[ pajtim
me programin vjetor ndahen sidomos p[r :
1. Programe p[r pun[ n[ Entet nacionale;
2. Projekte q[ jan[ me interes nacional p[r artist[t,
artist[t e pavarur, Entet private komunale - t[ qytetit,
persona tjer[ juridik dhe persona tjer[ fizik;
3. Kompensime t[ artist[ve t[ pavarur;
4. Blerje, shp[rblime, sigurime, bursa p[r kuadro dhe
sh[rbime t[ tjera profesionale p[r nxitjen e krijimtaris[ t[
t[ gjith[ qytetar[ve n[ Republik[;
5. Mir[mbajtja investuese dhe teknike e objekteve dhe
pajisjeve p[r kultur[n n[ pron[ shtet[rore;
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6. Krijimi i kushteve t[ volitshme p[r afirmimin e
identitetit kulturor t[ bashk[sive n[ Republik[ dhe t[
shoqatave joqeveritare n[ l[min e kultur[s;
7. Bashk[punim nd[rkomb[tar kulturor dhe
8. Aktivitete tjera kulturore q[ jan[ me interes nacional,
e q[ jan[ p[rcaktuar me programin vjetor.
Neni 40
N[ nenin 64 n[ paragrafin (1) pas fjal[s "Ente" fjala
"deri" z[vend[sohet me fjal[t "pas thirrjes s[ drejtp[rdrejt[
nga" kurse fjal[t "m[ s[ voni deri n[ muajin qershor"
z[vend[sohen me fjal[t "n[ muajin maj."
Neni 41
N[ nenin 65 n[ paragrafin (1) pas fjal[s "shpall" shtohet
fjala "publike", pas fjal[s "projekte" shtohen fjal[t "q[ jan[ me
interes nacional", kurse fjal[t "m[ s[ voni deri n[ muajin
qershor" z[vend[sohen me fjal[t "n[ muajin maj".
N[ paragrafin (2) pika 1 ndryshohet si vijon:
"Kumtes[ p[r cil[n l[mi ose veprimtari n[ kultur[
shpallet";
N[ paragrafin (3) shtohet fjali e re si vijon:
"Konkurset shpallen s[ paku n[ nj[ nga gazetat q[
botohen n[ gjuh[n maqedonase dhe n[ gazetat q[ botohen
n[ gjuh[n q[ e flasin s[ paku 20% t[ qytetar[ve, pjes[tar[
t[ bashk[sive."
N[ paragrafin (4) pas fjal[s "vit" pika fshihet dhe
shtohen fjal[t "ose t[ botohen gjat[ vitit p[r destinimet e
p[rcaktuara n[ nenin 63 t[ k[tij ligji".
Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6) si vijon:
"Ministria e Kultur[s gjat[ vitit mund t[ shpall
konkurse t[ ve]anta n[ form[ t[ apelit publik p[r realizimin
e blerjeve ose porositjen e projekteve prioritare t[
p[rcaktuara paraprakisht, me interes nacional."
Neni 42
Neni 66 ndryshohet si vijon:
"(1) P[r konkurset, p[rkat[sisht apelet nga nenet 16, 64,
65, 69 dhe 70 t[ k[tij ligji, komisionet, p[rkat[sisht
bashk[pun[tor[t e jasht[m nga neni 11 paragrafi (4) t[ k[tij
ligji, ministrit t[ Kultur[s i propozojn[ se cilat programe,
p[rkat[sisht projekte nga veprimtarit[ e caktuara dhe pun[ me
interes nacional duhet t[ p[rfshihen n[ programin vjetor.
(2) Ministri i Kultur[s me akt t[ p[rgjithsh[m i p[rcakton
m[ p[r s[ af[rmi kriteret p[r financimin e programeve,
p[rkat[sisht projekteve n[ veprimtari t[ ndryshme t[ kultur[s,
n[ baz[ t[ t[ cilave p[rcaktohet se cilat projekte, p[rkat[sisht
programe jan[ me interes nacional dhe do t[ jen[ pjes[
p[rb[r[se t[ programit vjetor."
Neni 43
N[ nenin 67 n[ paragrafin (1) fjal[t "Buxheti
Republikan" z[vend[sohen me fjal[t "Buxheti i Republik[s
s[ Maqedonis[".
Paragrafi (2) fshihet.
Paragrafi (3) b[het paragraf (2) dhe n[ t[ pas fjal[s
"informim" pika z[vend[sohet me presje dhe shtohen fjal[t
"n[ afat prej 8 dit[sh nga miratimi".
Neni 44
N[ nenin 68 pas paragrafit (1) shtohen tre paragraf[ t[
rinj (2), (3) dhe (4) si vijojn[:
"(2) Me marr[veshjen var[sisht nga l[mi p[rkat[sisht
veprimtaria n[ kultur[, sidomos p[rcaktohet programi,
p[rkat[sisht projekti p[r t[ cilin ndahen mjete, lart[sia e
mjeteve, dinamika dhe afati p[r realizim, dor[zimi i
raporteve, kontrolli i shfryt[zimit destinues t[ mjeteve dhe
][shtje t[ tjera me t[ cilat rregullohen obligimet dhe t[
drejtat e shfryt[zuesve - individ[.
(3) Individ[t - shfryt[zues jan[ t[ obliguar q[ n[
m[nyr[ destinuese t`i shfryt[zojn[ mjetet e marrura nga
Ministria e Kultur[s, edhe pas realizimit t[ programit,
p[rkat[sisht projektit, Ministris[ s[ Kultur[s i paraqesin
raport p[r realizimin e programit.
(4) Ministria e Kultur[s b[n kontrollin e shfryt[zimit
destinues dhe ligjor t[ mjeteve nga Marr[veshja n[
paragrafin (1) t[ k[tij neni. Ministri i Kultur[s mund t[
autorizoj[ edhe persona profesionist ose revizor[ t[ pavarur
t[ b[jn[ kontrollin e realizimit t[ projekteve t[
kontraktuara".
Paragrafi (2) b[het paragraf (5).
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Neni 45
Neni 69 ndryshohet si vijon:
"Ministri i Kultur[s pas marr[veshjes s[ drejtp[rdrejt[
me ente ose me persona t[ tjer[ juridik mund t[ lidh[
marr[veshje p[r financimin e programeve, p[rkat[sisht
projekteve me t[ cilat n[ m[nyr[ t[ kontinuar, cil[sore dhe
tradicionale realizohen veprimtarit[ nga l[mi i kultur[s,
sidomos t[ manifestimeve dhe festivaleve kulturore artistike, revistave t[ kultur[s dhe artit, shoqatave t[
artist[ve dhe ngjash[m, p[r periudh[ deri n[ kat[r vjet, e
cila mund t[ rip[rt[rihet. Marr[veshja nga paragrafi (1)
realizohet p[rmes programeve vjetore p[r t[ cilat lidhet
marr[veshje sipas konkursit nga neni 65 i k[tij ligji".
Neni 46
Neni 70 ndryshohet si vijon:
"P[r shkak t[ krijimit t[ kushteve m[ t[ volitshme p[r
zbatimin e decentralizimit n[ kultur[, ministri i Kultur[s,
pas marr[veshjes s[ drejtp[rdrejt[ me organin kompetent t[
nj[sive t[ Vetadministrimit Lokal, mund t[ lidh[
marr[veshje p[r financimin e p[rbashk[t t[ programeve,
p[rkat[sisht t[ projekteve t[ enteve lokale nga l[mi i
kultur[s, p[r periudh[ deri n[ kat[r vjet, e cila mund t[
rip[rt[rihet. Marr[veshja mund t[ realizohet p[rmes
programeve vjetore p[r t[ cilat lidhet marr[veshja sipas
konkursit nga neni 65 i k[tij ligji".
Neni 47
N[ nenin 73 n[ paragrafin (2) para fjal[ve "t[ t[ huajit"
shtohet fjala "emri" kurse fjal[t "koha e angazhimit"
z[vend[sohen me fjal[t "periudha e themelimit t[
marr[dh[nies s[ pun[s".
Neni 48
Neni 76 ndryshohet si vijon:
(1) Marr[dh[nia e pun[s n[ entin nacional p[r kryerjen
e pun[s artistike, p[rkat[sisht profesionale, sipas rregull[s
themelohet me lidhjen e marr[veshjes p[r pun[ nd[rmjet
pun[torit dhe drejtorit t[ entit, p[r nj[ periudh[
pes[vje]are, p[r vendet e pun[s t[ p[rcaktuara me aktin p[r
organizim dhe sistematizim.
(2) N[ ]do pes[ vjet p[r personat me t[ cil[t [sht[
lidhur marr[veshja p[r kryerjen e pun[ve artistike,
p[rkat[sisht profesionale n[ entin nacional, zbatohet
procedura p[r reaudicion - testim - recension p[r
rip[rt[ritjen e marr[veshjes p[r pes[ vitet e ardhshme.
(3) Dispozitat nga paragrafi (2) nuk do t[ zbatohen p[r
personat me mbi 20 vjet p[rvoj[ pune n[ entin nacional.
(4) }[shtjet rreth zbatimit t[ reauducionit, testimit dhe
recensionit, n[ entin nacional, rregullohen me akt t[
ve]ant[ t[ p[rgjithsh[m t[ entit nacional.
Neni 49
Neni 82 ndryshohet si vijon:
(1) Mbik[qyrjen inspektuese mbi zbatimin dhe
aplikimin e ligjeve t[ dispozitave t[ tjera n[ kultur[ e b[jn[
inspektor[t e kultur[s (inspektori).
(2) Inspektori mund t[ jet[ person i cili p[rve] kushteve
t[ p[rgjithshme p[r themelimin e marr[dh[nies s[ pun[s t[
n[pun[sit shtet[ror, t[ p[rcaktuara me Ligj duhet t`i
p[rmbush[ edhe kushtet e ve]anta:
1. T[ ket[ arsimim t[ lart[ p[rkat[s;
2. T[ ket[ mbi dy vjet p[rvoj[ pune n[ organet e
administrat[s shtet[rore ose tri vjet n[ profesion.
(3) Inspektor udh[heq[s mund t[ jet[ personi - jurist i
diplomuar dhe i cili i p[rmbush kushtet e p[rgjithshme p[r
themelimin e marr[dh[nies s[ pun[s t[ n[pun[sit shtet[ror,
t[ p[rcaktuara me ligj dhe me s[ paku pes[ vjet[ p[rvoj[
pune n[ profesion, nga t[ cil[t tri vjet si inspektor.
Neni 50
N[ nenin 84 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Inspektori [sht[ i obliguar t[ b[j[ vrojtim n[ pun[n e
enteve dhe personave t[ tjer[ juridik q[ kryejn[ veprimtari
nga l[mi i kultur[s, p[r pun[t nga kultura, sipas detyr[s
zyrtare ose sipas flet[paraqitjes.
N[ paragrafin (2) fjal[t "nga paragrafi (1) i k[tij neni"
z[vend[sohen me fjal[t "ku b[het vrojtimi".
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Neni 51
N[ nenin 85 n[ pik[n 6 fjal[t "dhe p[rkoh[sisht t[
ndaloj[ kryerjen e veprimtaris[ nga l[mi i kultur[s p[r
koh[n deri n[ gjasht[ muaj" fshihen.
Neni 52
Pas nenit 85 shtohet nen i ri 85-a si vijon:
(1) Kur me dispozit[ [sht[ parapar[ mund[sia p[r
marrjen e sendeve me t[ cilat [sht[ b[r[ vep[r penale ose
kund[rvajtje, inspektori mundet p[rkoh[sisht t`i marr[
sendet, p[r ]ka [sht[ i obliguar t[ l[shoj[ v[rtetim me
p[rshkrim dhe sasi t[ sakt[ t[ sendeve t[ marrura.
(2) N[ kallzimin p[r ngritjen e procedur[s p[r vepr[n e
b[r[ penale, p[rkat[sisht me k[rkes[n p[r ngritjen e
procedur[s kund[rvajt[se, inspektori [sht[ i obliguar q[ ta
sh[noj[ edhe mas[n e nd[rmarr[ nga paragrafi (1) i k[tij neni.
Neni 53
N[ nenin 86 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Personat juridik dhe fizik, puna e t[ cil[ve i
n[nshtrohet mbik[qyrjes n[ pajtim me k[t[ ligj, jan[ t[
obliguesh[m q[ t`i mund[sojn[ inspektorit vrojtimin e
gjendjes, pun[s dhe akteve dhe t`ia japin t[ dh[nat e
k[rkuara dhe njoftimet".
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:
(3) N[se inspektori konstaton se nuk realizohen ligjet,
dispozitat tjera dhe aktet e p[rgjithshme, merr vendim me
t[ cilin urdh[rohet ekzekutimi i disa masave me afat t[
caktuar, por m[ s[ shumti deri n[ 30 dit[.
Neni 54
Neni 88 ndryshohet si vijon:
"Inspektori [sht[ i autorizuar t[ b[j[ mbik[qyrje
inspektuese n[ ]do koh[ n[ lokalet, p[rkat[sisht n[ vendin
ku kryhet veprimtaria nga l[mi i kultur[s.
Inspektori mund t[ b[j[ mbik[qyrje inspektuese edhe
n[ munges[ t[ drejtorit dhe personit p[rgjegj[s t[ personit
juridik q[ kryen veprimtari nga l[mi i kultur[s".
Neni 55
Neni 89 fshihet.
Neni 56
N[ nenin 90, pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3)
si vijon:
"Subjektet n[ kultur[ jan[ t[ obliguara q[ Ministris[ s[
Kultur[s t`i dor[zojn[ t[ dh[na n[ pajtim me aktin nga
paragrafi (2) i k[tij neni".
Neni 57
N[ nenin 91 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
(1) Me d[nim n[ t[ holla prej 10 000 deri 300 000
denar[ do t[ d[nohet p[r kund[rvajtje personi juridik q[:
1. Kryen pun[ nga l[mi i kultur[s p[r t[ cil[n nuk [sht[ i
regjistruar (neni 18 paragrafi (1) dhe neni 40 paragrafi (1));
2. Dallimin e realizuar nd[rmjet t[ hyrave dhe t[ dalave
nuk e deponon n[ veprimtarin[ e nj[jt[, p[rkat[sisht pagat
dhe kompensimet tjera e tejkalojn[ p[rqindjen e p[rcaktuar
me k[t[ ligj (neni 18 paragrafi (2));
3. Kryen veprimtari nga l[mi i kultur[s, pa vendim se i
p[rmbush kushtet p[r kryerjen e veprimtaris[ (neni 22
paragrafi (2));
4. Nxjerr akte n[ kund[rshtim me k[t[ ligj (neni 25, 32
dhe 36);.
5. Nuk e kryen veprimtarin[ nga l[mi i kultur[s n[
pjes[ t[ ve]ant[ t[ organizuar (neni 40 paragrafi (1));
6. Nuk siguron dhe mbron origjinale ose ekzemplar[,
vepra t[ publikuara n[ pajtim me aktin e ministrit (neni 48
paragrafi (2));
7. Kryen veprimtari p[r nd[rmjet[sim n[ kultur[, pa
marr[veshje t[ lidhur me shoqat[n kompetente (neni 57);
8. Nuk lidh marr[veshje p[r shfaqjen publike t[ veprave
nga l[mi i kultur[s, n[ pajtim me k[t[ ligj (neni 58);
9. N[ m[nyr[ jodestinuese i shfryt[zon mjetet nga Ministria
e Kultur[s ose mungon raporti (neni 68 paragrafi (3));
10. N[se themelon marr[dh[nie pune me shtetas t[
huaj, p[rkat[sisht angazhon persona t[ jasht[m juridik ose
fizik n[ kund[rshtim me k[t[ ligj (nenet 73 dhe 74);
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11. Themelon marr[dh[nie pune, p[rkat[sisht lidh
marr[veshje n[ kund[rshtim me k[t[ ligj (nenet 76, 77 dhe
78) dhe
12. N[se nuk i mund[son vrojtim inspektorit (neni 85)
13. Nuk i realizon masat e theksuara ose veprimet (neni
85 dhe 86 paragrafi (3))
14. N[se Ministris[ s[ Kultur[s nuk i jep t[ dh[na n[
pajtim me k[t[ ligj (neni 90)
15. Nuk e harmonizojn[ pun[n dhe aktet e tyre me k[t[
ligj (neni 93)
Neni 58
Neni 93 ndryshohet si vijon:
"Organizatat dhe personat juridik q[ kryejn[ veprimtari
nga l[mi i kultur[s sipas nenit 94 t[ k[tij ligji, do ta
harmonizojn[ pun[n e tyre dhe aktet e p[rgjithshme me
dispozitat e k[tij ligji n[ afat prej 6 muajsh, nga dita e
p[rcaktimit t[ statusit t[ tyre, n[ pajtim me k[t[ ligj''.
Neni 59
N[ nenin 94 pas fjal[s "kultura" shtohen fjal[t: "n[
periudh[n para miratimit t[ amendamenteve t[ Kushtetut[s
s[ Republik[s Socialiste t[ Maqedonis[ nga viti 1990''.
Neni 60
N[ nenin 95 fjal[t "Kuvendi i Republik[s s[
Maqedonis[ me ligj n[ afat prej 30 dit[sh nga dita e hyrjes
n[ fuqi t[ programit nacional'' z[vend[sohen me fjal[t
"Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[, me vendim''.
Neni 61
Neni 96 ndryshon si vijon:
"(1) K[shilli i komun[s pas apelit t[ drejtp[rdrejt[ nga
Ministria e Kultur[s n[ afat prej 30 dit[sh nga dita e hyrjes
n[ fuqi t[ vendimit nga neni 95 i k[tij ligji, me vendim
p[rcakton cilat prej organizatave tjera nga neni 94 t[ k[tij
ligji, p[rve] organizatave nga neni 95 t[ k[tij ligji ua merr
t[ drejtat themeluese dhe i p[rcakton si ente komunale - t[
qytetit.
(2) Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[ dhe K[shilli i
komun[s n[ afat prej 30 dit[sh nga dita e hyrjes n[ fuqi t[
ligjit me t[ cilin rregullohet financimi i komunave, me
marr[veshje i p[rcaktojn[ bartjet e pasuris[, pajisjet,
kuadrot, mjetet dhe gj[rat tjera relevante p[r bartjen e t[
drejtave themeluese p[r organizatat nga paragrafi (1) i k[tij
ligji. Deri n[ n[nshkrimin e marr[veshjes ata vazhdojn[ t[
financohen nga buxheti i Republik[s s[ Maqedonis[ dhe t[
punojn[ si ente nacionale.
Neni 62
N[ nenin 98 paragrafi ( 2) ndryshohet si vijon:
"Objektet dhe pajisjet nga paragrafi (1) i k[tij neni
Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[ do t'ia jap[ p[r
shfryt[zim Ministris[ s[ kultur[s''.
N[ paragrafin (3) fjal[t "n[ shfryt[zim'' z[vend[sohen
me fjal[t "me qira''.
Neni 63
N[ nenin 101 fjala "ligji" z[vend[sohet me fjal[n
"vendimi".
Neni 64
N[ nenin 102 n[ paragrafin (2) pas fjal[s "nen" shtohen
fjal[t "dhe n[ pajtim me nenin 76, paragrafin (2)".
N[ paragrafin (4) fjal[t "buxheti republikan''
z[vend[sohen me fjal[t "Buxheti i Republik[s s[
Maqedonis[''.
Neni 65
N[ nenin 104 pas fjal[ve "paragrafi (5)" pas presjes
shtohen fjal[t "66 paragrafi (2)".
Neni 66
Autorizohet Komisioni ligjdh[n[s-juridik i Kuvendit t[
Republik[s s[ Maqedonis[ t[ p[rcaktoj[ tekstin e spastruar
t[ Ligjit p[r kultur[.
Neni 67
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[
,,Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".
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Член 5
По членот 30 се додава нов наслов и нов член 30-а,
кои гласат:
"Организација, работа и начин на одлучување на
Агенцијата за евалуација

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

Член 30-а
Организацијата, работата и начинот на одлучување
за прашањата од делокругот на Агенцијата за евалуација, поблиску се уредуваат со правилник кој го донесува Агенцијата за евалуација, по претходно мислење
на Одборот за акредитација, на кој согласност дава
Владата на Република Македонија."

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Макеоднија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јули 2003 година.
Бр. 07-3684/1
17 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Лилјана Поповска, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за високото образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2000), во членот
7, ставот 1 се менува и гласи:
"Државните универзитети и државните факултети,
односно државните високи стручни школи имаат својство на правно лице, една сметка за редовно работење
преку која располагаат со буџетските средства, како и
една или повеќе посебни сметки преку кои располагаат
со средствата што ги остваруваат од самофинансирачки активности, од донации и од кредити."
Ставот 2 се брише.
Ставовите 3,4 и 5 стануваат ставови 2, 3 и 4.
Член 2
Во членот 25 став 1 по зборовите: "универзитетите
од Македонија," се додаваат зборовите: "при што сите
универзитети во Република Македонија се застапени со
најмалку по еден член;".
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"Членови на Одборот за акредитација не можат да
бидат лица избрани за ректор и проректор на универзитет, декан на факултет, односно директор на висока
стручна школа и директор на научна установа која изведува високообразовна дејност."
Ставовите 2,3,4,5, 6 и 7 стануваат ставови 3,4,5, 6,7 и 8.
Член 3
Во членот 27 по ставот 5 се додава нов став 6, кој
гласи:
"Министерот надлежен за работите на високото
образование по претходно мислење на Одборот за
акредитација ги утврдува видот и висината на надоместоците за трошоците во постапката на акредитација."
Во ставот 6, кој станува став 7, по зборот "работи"
се додаваат зборовите: "за потребите на Одборот за
акредитација и Агенцијата за евалуација".
Член 4
Во членот 29 во став 1 по точката се додава нова
реченица, која гласи: "Во Агенцијата за евалуација со
свои членови се застапени сите универзитети во Република Македонија".
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"Членови на Агенцијата за евалуација не можат да
бидат лица избрани за ректор и проректор, декан на факултет, односно директор на висока стручна школа и
директор на научна установа која изведува високообразовна дејност".
Ставовите 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 3, 4, 5 , 6 и 7.

Член 6
Во членот 35 став 1 алинеја 4 зборовите: "на неопределено време" се бришат.
Член 7
Членот 36 се менува и гласи:
"Универзитетот може да се основа ако согласно со
условите утврдени во членот 35 од овој закон во својот
состав има пет акредитирани факултети и високи
стручни школи, од кои најмалку три се факултети."
Член 8
Во членот 46 ставот 2 се менува и гласи:
"Ако се утврди дека за прва и втора учебна година
се избрани и вработени согласно со овој закон најмалку по три наставници во наставно-научни звања и по
три соработници, одделно за секоја студиска програма
и ако се исполнети другите услови утврдени со решението за акредитација, министерот надлежен за работите на високото образование донесува решение за почеток со работа на високообразовната установа."
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
"Во договорот за работа склучен меѓу високообразовната установа и лицата од ставот 2 на овој член се
утврдува дека тие ќе стапат на работа најдоцна два месеци пред почетокот на првата, односно втората учебна
година."
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5 .
Член 9
Во членот 47 став 4 по зборовите: "Правилник за"
се додаваат зборовите: "начинот на остварување увид
на исполнетоста на условите за почеток со работа на
високообразовната установа и за".
Во ставот 5 пo зборовите: "се уредува" се додаваат
зборовите: "начинот на остварувањето увид на исполнетоста на условите за почеток со работа на високообразовната установа,".
Член 10
Во членот 68 став 2 по зборот "години" точката се
заменува со запирка и се додаваат зборовите: "со право
на уште еден избор".
Член 11
Во членот 70 став 5 втората реченица се брише.
По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои
гласат:
“За запрениот акт ректорот поведува постапка пред
надлежниот суд, а за одлуката, односно општиот акт
кој е во спротивност со статутот, друг општ акт или одлука на универзитетот, ректорот покренува постапка за
нивното укинување пред ректорска управа, која донесува одлука за укинување.
Високообразовната установа чиј акт е укинат, може
да поднесе жалба до сенатот. Одлуката на сенатот е конечна."
Ставовите 6 и 7 стануваат ставови 8 и 9.
По ставот 8 кој станува став 10 се додава нов став
11, кој гласи:
"Ректорот може да го отповика потврдувањето на
изборот на декан под условите утврдени со статутот на
универзитетот, со што ја започнува постапката на неговото разрешување."
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Член 12
Во членот 72 став 1 алинеја 5 зборот "придржавените" се заменува со зборот" пријавените".
Во ставот 2 во последниот ред, зборот „сенатот" се
заменува со зборот „ректорот".
Член 13
Во членот 73 став 1 зборовите: "факултетска управа" се заменуваат со зборовите:" деканатска управа".
Член 14
Во членот 75 став 1 алинеја 10 зборот "придржавените" се заменува со зборот " пријавените".
Член 15
Во членот 78 став 1 во петтиот ред, по зборот "години" се додаваат зборовите:"со право на уште еден избор".
Член 16
Во членот 80 став 1 зборовите: "Собранието на Република Македонија" се заменуваат со зборовите:
"Владата на Република Македонија".
Во ставот 2 зборовите: "Владата на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "Советот за развој и финансирање на високото образование (во натамошниот текст: Совет)".
Член 17
Насловот пред членот 82 се менува и гласи"Совет".
Во членот 82 зборовите: "Фонд за високообразовна
дејност (во натамошниот текст: Фонд), се заменуваат
со зборот "Совет ".
Член 18
Насловот пред членот 83 и членот 83 се менуваат и
гласат:
"Средства за финансирање на високото образование.
Член 83
Средствата за финансирање на државните универзитети се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и од други извори определени со закон.
Во рамките на средствата од ставот 1 на овој член
се обезбедуваат и средства за учество во финансирањето на приватните високообразовни установи доколку,
во согласност со овој закон е предвидено финансирање
на високообразовна дејност, како и за студиски програми за кои Владата на Република Македонија утврдила
дека има интерес за задоволување на одредени потреби
во остварувањето на високообразовната дејност што ја
вршат приватните високообразовни установи.
Советот за секоја буџетска година, најдоцна до 15
јуни во тековната година за наредната буџетска година
на министерот надлежен за работите на високото образование му го предлага износот на средствата од буџетот за финансирање на универзитетите и самостојните
високообразовни установи.
Појдовна основа за финансирање на државните универзитети се нивните годишни финансиски планови, односно програмите на приватните високообразовни установи, согласно со членот 85 став 2 од овој закон."
Член 19
Насловот пред членот 84 и членот 84 се менуваат и
гласат:
"Состав на Советот
Член 84
Советот е составен од 15 члена од редот на наставно-научните, уметничките и научните работници, во
кои пропорционално ќе бидат застапени општествените, техничките, биолошко-медицинските и природноматематичките науки, како и уметностите.
Претседателот и шест члена на Советот, на предлог
на министерот надлежен за работите на високото образование ги именува и разрешува Владата на Република
Македонија, а осум члена од редот на професорите, со
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тајно гласање избира и разрешува Интеруниверзитетската конференција, од сите универзитети во нејзиниот состав.
Членовите на Советот се именуваат за време од четири години.
Во работата на Советот учествуваат и претставници
на студентите, но не повеќе од двајца."
Член 20
Насловот пред членот 85 и членот 85 се менуваат и
гласат:
"Надлежност на Советот
Член 85
Советот во рамките на своите надлежности:
- ја предлага Програмата за високообразовна дејност;
- одлучува за распределба на средствата за вршење
на дејноста на високообразовните установи;
- донесува Правилник за мерила и критериуми за
финансирање на дејноста на универзитетите и високообразовните установи;
- одлучува за распределбата на средствата за инвестиции, за одржување на постојната опрема и набавка
на нова, за одобрување на средства за набавка на стручна литература и за обезбедување на амортизацијата
и осигурувањето;
- утврдува мерила и критериуми за стимулирање на
талентирани студенти и за стипендирање на студенти
кои постигнуваат натпросечни резултати во студиите;
- ги усогласува со универзитетите мерилата и критериумите за кофинансирање на студиите и другите
партиципации на студентите на државните и приватните вискообразовни установи;
- донесува деловник за својата организација и работа и врши и други работи определени со закон.
Распределбата на средствата од ставот 1 алинеи 2 и
4 на овој член, Советот ја врши во рамките на планираните средства за високо образование од буџетот на министерството надлежно за работите на образованието,
за наредната буџетска година.
Советот ги планира средствата и за учество во финансирањето на приватните високообразовни установи
доколку Република Македонија има интерес за задоволување на одредени потреби преку нивните образовни
програми.
Советот за својата работа, секои три месеци го
извсстува, а секоја година поднесува извештај за својата работа до министерот надлежен за работите на високото образование.
На актите што ги донесува Советот, согласност дава министерот надлежен за работите на високото образование.
Општите акти што ги донесува Советот се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија"."
Член 21
Насловот пред членот 86 се менува и гласи: "Начин
на вршење на работите на Советот".
Во членот 86 став 1 зборовите: "Фондот и неговите
помошни тела" се заменуваат со зборот "Советот".
Член 22
Во членот 89 став 1 зборот "Фондот" се заменува со
зборот "Советот".
Ставот 4 се брише.
Член 23
Членот 95 се менува и гласи:
"Наставата на високообразовните установи се изведува на македонски јазик.
Припадниците на заедниците заради изразување, негување и развивање на својот идентитет и другите особености, имаат право наставата на државните високообразовни установи, по соодветни студиски програми и
содржини да ја изведуваат на јазикот на заедницата, раз-
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личен од македонскиот јазик, во согласност со овој закон и статутот на високообразовната установа. Финансирање од страна на државата ќе се обезбеди за високото
образование и на јазикот на којшто зборуваат најмалку
20% од населението во Република Македонија.
Наставата на државните педагошки високообразовни установи за образование на воспитувачи за предучилишно воспитание и наставници за основно образование, како и по дидактичко-методичките предмети за
наставници за средно образование, може да се одвива и
на јазиците на припадниците на другите заедници кои
не се мнозинство во Република Македонија.
Наставата на високообразовните установи може да
се изведува на еден од светските јазици, за одделни
студиски програми за странски јазици, за делови на
студиски програми во кои учествуваат наставници - гости од странство и за студиски програми за кои наставата се изведува на македонски јазик и согласно со ставот 2 од овој член.
Високообразовните установи можат да понудат наставата за целосна студиска програма да се изведува паралелно на македонски јазик и на еден од светските јазици.
Наставата на приватните високообразовни установи
може да се изведува и на јазиците на припадниците на
заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија или на светските јазици. Кога наставата се изведува на јазиците на припадниците на заедниците кои не
се мнозинство во Република Македонија или на светските јазици, македонскиот јазик се изучува како посебен наставен предмет и наставата се изведува на македонски јазик најмалку за уште два наставни предмети.
Кога наставата се изведува на јазиците на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, согласно со ставовите 2, 3 и 4 на овој
член, македонскиот јазик се изучува како посебен наставен предмет и наставата се изведува на македонски
јазик и најмалку на уште два наставни предмети од
студиската програма.
Наставните предмети се утврдуваат со статут на високообразовната установа, со фонд на часови утврден
со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовните установи и за вршење на
високообразовна дејност.
На државните високообразовни установи, универзитетите во рамките на утврдувањето на конкурсните
услови за запишување студенти во прва година на студии, обезбедуваат соодветен и правичен пристап на
граѓаните кои припаѓаат на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, преку дополнителна квота утврдена од Владата на Република Македонија."
Член 24
Во членот 98 став 4 зборот"Фондот" се заменува со
зборот "Советот".
Член 25
Членот 102 се менува и гласи:
"Одлука за бројот на студентите кои се запишуваат
на државни високообразовни установи, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија, на предлог на државен универзитет и по претходно
мислење на Советот, донесува Владата на Република
Македонија.
Одлука за бројот на студентите кои се запишуваат
на државни високообразовни установи надвор од бројот утврден во ставот 1 на овој член, донесува универзитетот, под условите утврдени во овој закон.
Вкупниот број на студентите кои можат да се запишат на високообразовните установи според ставовите 1
и 2 на овој член се определува според капацитетот
утврден со решението за акредитација на високообразовната установа.
Одлука за бројот на студентите кои се запишуваат
на приватна високообразовна установа, на предлог на
наставно-научниот совет, односно наставничкиот со-
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вет, донесува органот на управување на приватна високообразовна установа, под услови утврдени со овој закон. Бројот на студентите не може да биде поголем од
бројот на студентите утврден со акредитацијата на високообразовната установа.
Владата на Република Македонија донесува одлука
и за дополнителните квоти за запишување на студенти
припадници на заедниците кои не се во мнозинство во
Република Македонија.
Вкупниот број на запишани студенти по сите основи утврдени со овој член не може да го надмине бројот
на студенти за кој вискообразовната установа е акредитирана."
Член 26
Членот 104 се менува и гласи:
"Додипломските студии на универзитет (факултет)
траат најмалку три, а најмногу пет години.
За завршени додипломски студии согласно став 1
од овој член се издава универзитетска диплома на начин и според условите утврдени со овој закон.
Додипломските студии на високите стручни школи
траат најмногу три години.
За завршени додипломски студии согласно со ставот 3 од овој член, високата стручна школа издава диплома за високо образование на начин и според условите утврдени со овој закон.
За стекнување на стручни знаења и обука, факултетите и стручните школи можат да организираат разни
форми на стручно образование и обука.
За стекнатите стручни знаења и обука од ставот 5
на овој член, факултетите и високите стручни школи
издаваат сертификати и други исправи утврдени во
статутот на универзитетот, односно самостојната вискообразовна установа."
Член 27
Во членот 124 став 2 зборовите: "минимален рок
на" и втората реченица се бришат.
Член 28
Во членот 133 ставови 2, 3 и 4, членот 134 став 2 и
членот 136 зборот "обдржавени" се заменува со зборот
“објавени".
Член 29
Во членот 137 ставовите 5 и 6 се менуваат и гласат:
"Лицето од ставовите 1, 2 и 3 на овој член заснова
работен однос на време од три години како приправник. Наставно-научниот совет го определува начинот
на стручното оспособување, следење и оценување на
приправникот.
Помладиот асистент, односно помладиот лектор
има обврска да се запише на последипломски студии
најдоцна во наредната учебна година по изборот. Надоместокот за последипломските студии го сноси високообразовната установа."
Член 30
Во членот 141 став 1 зборот" асистент" се брише.
Член 31
Во членот 142 ставот 7 се менува и гласи:
"Помлад асистент се избира за време од три години
со можност за уште еден избор од две години".
Член 32
Во членот 147 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
"Лицето од ставот 1 на овој член може да врши високообразовна дејност во обемот утврден со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност."
Во ставот 2 кој станува став 3 бројот "1" се заменува со бројот "2" .
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Член 33
Во членот 154 по ставот 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
"Ако наставно-научниот совет утврди дека на јавен
конкурс не се јавил кандидат кој ги исполнува формалните услови за избор во наставно-научно звање и ако
утврди потреба за вклучување на редовен професор во
пензија во вршењето на додипломски студии, високообразовната установа може по исклучок, за една наставна дисциплина, да склучи договор за извршување на
тие работи, за време кое не може да биде подолго од
една учебна година. Наставно-научниот совет ја утврдува потребата за вклучување на редовен професор во
пензија, за секоја учебна година, но не повеќе од три
учебни години."
Член 34
По членот 164 во Глава дванаесетта се додава нов
член 165, кој гласи:
"Член 165
Признавање на високообразовните квалификации
или дел од високообразовните студии стекнати во
странство значи признавање на дипломи и други јавни
исправи издадени од страна на странски високообразовни институции или акредитирани, односно овластени тела на соодветната држава.
Co признавањето на еднаквоста се признава еднаква правна сила со соодветните високообразовни квалификации или дел од високообразовните студии стекнати во Република Македонија."
Член 35
По членот 167 се додава нов член 168, кој гласи:
"Член 168
Барателот, барањето за признавање на високообразовна квалификација или дел од високообразовни студии стекнати во странство го доставува до министерството надлежно за работите на високото образование.
Информативниот центар ја утврдува валидноста на
оригиналните документи, во смисла на нивна легализација, проверување на автентичноста, припадноста на
институцијата на високообразовниот систем на земјата
во која е добиена високообразовната квалификација и
друго, односно исполнувањето на формално-правните
услови за да се пристапи кон признавање на еднаквоста
на најблиска до наставно-научната област за признавање на странска високообразовна квалификација.
Барателот заедно со потребната документација поднесува и изјава потпишана своерачно дека документацијата е валидна согласно со правната регулатива во
земјата од која потекнува и во Република Македонија.
По извршувањето на работите од ставот 1 на овој
член се пристапува кон признавањето на еднаквоста на
најблиска до наставно-научната област за признавање на
странска високообразовна квалификација. Признавањето го врши Стручна комисија за признавање, формирана
од страна на наставно-научниот совет на државна високообразовна установа во Република Македонија која е
најблиска до наставно-научната област за признавање на
странска високообразовна квалификација.
Стручната комисија за признавање по разгледување
на целокупната документација доставена од Информативниот центар изготвува одлука за признавање на високообразовните квалификации или дел од високообразовните студии стекнати во странство.
Одлуката за признавање ја потпишуваат претседателот и членовите на Стручната комисија. Одлуката се
доставува до министерството надлежно за работите на
високото образование.
Министерот надлежен за работите за високо образование, ако утврди дека се исполнети условите утврдени
со закон, ја потпишува конечната одлука за признавање.
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Високообразовната установа, по разгледувањето на
документацијата поднесена од страна на барателот,
должна е да донесе одлука во рок од три месеци, од денот на доставувањето на комплетната документација.
Ако во овој рок високообразовната установа не ја заврши постапката утврдена со овој закон, министерството
надлежно за работите на високото образование, со решение на министерот, определува друга вискообразовна установа да постапи според одредбите на овој член,
најблиска до наставно-научната област за признавање
на странската високообразовна квалификација."
Член 36
По членот 168 се додаваат четири нови члена 168-а,
168-б, 168-в и 168-г, кои гласат:
"Член 168-а
Доколку во Република Македонија не постои високобразовна установа најблиска до наставно-научната област за признавање на странска високообразовна квалификација, министерот надлежен за работите на високото
образование формира стручна комисија од тројца редовни професори од Република Македонија и странство која постапува согласно со член 168 од овој закон.
Член 168-б
Спроведувањето на ратификуваните билатерални
договори за заемно признавање на дипломи го врши
министерството надлежно за работите на високото
образование, под условите утврдени во билатералната
спогодба.
Стручна комисија за верификација на признаените
високообразовни квалификации или дел од високообразовните студии стекнати во државите со кои Република Македонија има склучено билатерални спогодби,
се формира со решение на министерот и е составена од
професори од високообразовните установи во Република Македонија најблиски до наставно-научната област
за признавање на странската високообразовна квалификација, како и стручни лица од органот надлежен за
работите на високото образование.
Предлогот на одлуката за верификација ја потпишуваат претседателот и членовите на стручната комисија.
Министерот надлежен за работите на високото образование ја потпишува одлуката за верификација на
признатите високообразовни квалификации или дел од
високообразовните студии стекнати во странство согласно билатералните спогодби.
Член 168-в
Признавање на професионалните високообразовни
квалификации или дел од професионалните високообразовни студии стекнати во странство може да се врши и во министерствата и другите соодветни институции во Република Македонија.
Посебни прописи за признавање на професионалните високообразовни квалификации или дел од професионалните високообразовни студии стекнати во странство донесува органот надлежен за работите на високото образование.
Член 168-г
Признавање на високообразовни квалификации или
дел од високо-образовните студии стекнати во странство се врши ако не постојат битни разлики меѓу високообразовните квалификации стекнати во Република
Македонија и високообразовните квалификации за кои
се бара признавање."
Член 37
По членот 177 се додава нов член 178, кој гласи:
"Член 178
Барателот кој не е задоволен од одлуката за признавање на странската високообразовна квалификација,
може да поднесе приговор до надлежната комисија на
Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од
денот на приемот на одлуката."
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Член 38
Во членот 180 став 2 алинејата 1 се менува и гласи:
"- изготвува преглед на системот на високото образование и на високо-образовните установи во Република Македонија, како и преглед на системот на високото
образование и институциите за високо образование во
странство."
Во алинејата 13 во последниот ред, по зборот
"странство" точката се брише и се додаваат зборовите:
" и редовно комуницира со ЕНИК/НАРИК мрежата“.
Член 39
По членот 180 се додава нов член 180-а, кој гласи:
"Член 180-а
Комисијата за признавање, формирана од страна на
наставно-научниот совет на високообразовната установа
во Република Македонија најблиска до наставно-научната
област за признавање на странската високообразовна квалификација, може во текот на постапката за признавањето
да побара мислење од Информативниот центар за сите аспекти битни за донесувањето на одлуката, а особено:
- информации за странските високообразовни системи;
- информации за правниот статус на странските високообразовни институции;
- информации за постапките за акредитација и системите за обезбедување на квалитет;
- информации за видот на странските степени, дипломи и титули, регулирани и нерегулирани професии;
- информации за примената и видот на дополнителната диплома и кредит акумулационен и трансфер систем;
- информации за потпишаните мултилатерални и
билатерални спогодби, како и сите други меѓународни
документи кои се во релација со признавањето и акредитацијата;
- информации за можноста за мобилност и
- други информации што се од значење за исполнувањето на обврските утврдени со овој закон и меѓународни договори.
Стручната комисија за верификација на признати
високообразовни квалификации или дел од високообразовните студии стекнати во државите со кои Република Македонија има ратификувано меѓународни билатерални договори, задолжително бара мислење од Информативниот центар според условите утврдени во билатералната спогодба.
Информативниот центар е должен во рок од 30 дена
од денот на приемот на барањата од ставовите 1 и 2 на
овој член да ги достави бараните информации."
Член 40
По членот 181 се додава нов член 181- а, кој гласи:
"Член181-а
Кога министерот надлежен за работите на високото
образование ќе утврди дека високообразовната установа донела одлука која не е во согласност со овој закон,
ќе & укаже на високообразовната установа за незаконитоста на одлуката и ќе определи рок за отстранување
на незаконитоста, кој не може да биде пократок од
еден месец.
Ако во определениот рок високообразовната установа не ја отстрани незаконитоста, министерот надлежен за работите на високото образование со решение
ќе ја укине или поништи незаконитата одлука.
Против решението од ставот 2 на овој член, високообразовната установа има право на жалба до Владата
на Република Македонија."
Член 41
Во членот 184 ставот 3 се менува и гласи:
"Акредитацијата на студиските програми на државните високообразовни установи, односно на државните
научни установи и за исполнувањето и на другите услови за вршење на дејноста од ставот 1 на овој член, ќе
се изврши до крајот на март 2004 година."
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Член 42
Насловот пред членот 188 се менува и гласи: "Рок
за конституирање на Советот".
Во членот 188 став 1 зборот "Фондот"се заменува
со зборот"Советот".
Ставот 2 се менува и гласи:
" Советот во рок од три месеци од денот на именувањето и изборот на членовите на Советот, ќе ги донесе актите предвидени со овој закон."
Член 43
По членот 189 се додава нов член 189-а, кој гласи:
"Член 189-а
Интеруниверзитетската конференција најдоцна за
три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе поднесе предлог на нови членови во Одборот за
акредитација и во Агенцијата за евалуација, наместо
постојните членови, кои согласно со членовите 2 и 4 на
овој закон не можат да бидат бирани за членови на
овие органи."
Член 44
По членот 191 се додава нов член 191-а, кој гласи:
"Член 191-а
Запишаните студенти до денот на влегувањето во
сила на овој закон, ги продолжуваат студиите во времетраење утврдено со студиските програми според кои
се запишани."
Член 45
По членот 193 се додава нов член 193-а, кој гласи:
"Член 193-а
Затекнатите помлади асистенти избрани според
овој закон, со денот на влегувањето во сила на овој закон, се стекнуваат со статус на вработени како приправници."
Член 46
Во членот 198 став 1 по зборот "Македонија" се додаваат зборовите: "организирани заклучно со 15 август
2000 година".
Во ставот 2 во последната реченица зборовите: "2001
година" се заменуваат со зборовите: "2005 година".
Член 47
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
___________
LIGJI
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT
P{R ARSIM T{ LART{
Neni 1
N[ Ligjin p[r arsim t[ lart[ ("Gazeta zyrtare e
Republik[s s[ Maqedonis[", num[r 64/2000), n[ nenin 7,
paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
"Universitetet shtet[rore dhe fakultetet shtet[rore,
p[rkat[sisht shkollat e larta profesionale shtet[rore kan[
cil[sin[ e personit juridik, nj[ llogari p[r pun[n e rregullt
p[rmes s[ cil[s disponojn[ me mjetet buxhetore, si dhe nj[
ose m[ tep[r llogari t[ ve]anta p[rmes s[ cilave disponojn[
me mjetet q[ i realizojn[ me aktivitetet e vet[financimit,
nga donacionet dhe nga kredit[."
Paragrafi 2 fshihet.
Paragraf[t 3, 4 dhe 5 b[hen paragraf[ 2, 3 dhe 4.
Neni 2
N[ nenin 25 paragrafi 1 pas fjal[ve: "universitetet e
Maqedonis[," shtohen fjal[t: "gjat[ s[ cil[s t[ gjitha
universitetet n[ Republik[n e Maqedonis[ jan[ t[
p[rfaq[suar me s[ paku nga nj[ an[tar[;".
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

25 јули 2003

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"An[tar[ t[ K[shillit p[r akreditim nuk mund t[ jen[
personat e zgjedhur p[r rektor dhe prorektor t[
universitetit, dekan t[ fakultetit, p[rkat[sisht drejtor t[
shkoll[s s[ lart[ profesionale dhe drejtor t[ institucionit
shkencor i cili zhvillon veprimtari t[ arsimit t[ lart[".
Paragraf[t 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 b[hen paragraf[ 3, 4, 5, 6,
7 dhe 8.
Neni 3
N[ nenin 27, pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri 6, si
vijon:
"Ministri kompetent p[r pun[t e arsimit t[ lart[, pas
mendimit paraprak t[ K[shillit p[r akreditim p[rcakton
llojin dhe lart[sin[ e kompensimeve p[r shpenzimet n[
procedur[n e akreditimit."
N[ paragrafin 6, i cili b[het paragraf 7, pas fjal[s
"punon" shtohen fjal[t: "p[r nevojat e K[shillit p[r
akreditim dhe t[ Agjencionit p[r evaluim".
Neni 4
N[ nenin 29 paragrafi 1 pas pik[s shtohet fjali e re, si
vijon: "N[ Agjencionin p[r evaluim me an[tar[ t[ vet
p[rfaq[sohen t[ gjitha universitetet n[ Republik[n e
Maqedonis[".
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:
"An[tar[ t[ Agjencionit p[r evaluim nuk mund t[ jen[
personat e zgjedhur p[r rektor dhe prorektor, dekan t[
fakultetit, p[rkat[sisht drejtor t[ shkoll[s s[ lart[
profesionale dhe drejtor t[ institucionit shkencor i cili
zhvillon veprimtari t[ arsimit t[ lart[".
Paragraf[t 2, 3, 4, 5 dhe 6 b[hen paragraf[ 3, 4, 5, 6 dhe 7.
Neni 5
Pas nenit 30 shtohet titull i ri dhe nen i ri 30-a, si
vijojn[:
"Organizimi, puna dhe m[nyra e vendosjes
n[ Agjencionin p[r evaluim
Neni 30-a
Organizimi, puna dhe m[nyra e vendosjes p[r ][shtjet e
fush[veprimit t[ Agjencis[ p[r evaluim, m[ p[r s[ af[rmi
rregullohen me rregulloren t[ cil[n e nxjerr Agjencioni p[r
evaluim, pas mendimit paraprak t[ K[shillit t[ akreditimit,
p[r t[ cilin jep p[lqim edhe Qeveria e Republik[s s[
Maqedonis[."
Neni 6
Neni 35 paragrafi 1 alineja 4 fjal[t: "n[ koh[ t[
pacaktuar" fshihen.
Neni 7
Neni 36 ndryshohet si vijon:
"Universiteti mund t[ themelohet n[se sipas kushteve
t[ p[rcaktuara n[ nenin 35 t[ k[tij ligji n[ p[rb[rje t[ tij ka
pes[ fakultete t[ akredituara dhe shkolla t[ larta
profesionale, nga t[ cilat s[ paku 3 jan[ fakultete."
Neni 8
N[ nenin 46 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"N[se v[rtetohet se p[r vitin e par[ dhe t[ dyt[ shkollor
jan[ zgjedhur dhe pun[suar n[ pajtim me k[t[ ligj s[ paku
nga tre arsimtar[ me tituj arsimoro-shkencor dhe nga tre
bashk[pun[tor[, p[r ]do program studimi ve] e ve] dhe
n[se jan[ plot[suar kushtet e tjera t[ p[rcaktuara me
vendimin p[r akreditim, ministri kompetent p[r pun[t e
arsimit t[ lart[ merr vendim p[r fillimin e pun[s s[
institucionit t[ lart[ arsimor."
Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:
"N[ kontrat[n e pun[s t[ lidhur mes institucionit t[ lart[
arsimor dhe personat nga paragrafi 2 t[ k[tij neni, p[rcaktohet
se ata do t'ia fillojn[ pun[s m[ s[ voni dy muaj para fillimit t[
vitit t[ par[, p[rkat[sisht vitit t[ dyt[ shkollor."
Paragraf[t 3 dhe 4 b[hen paragraf[ 4 dhe 5.
Neni 9
N[ nenin 47 paragrafin 4, pas fjal[ve: "Rregullore p[r"
shtohen fjal[t: "m[nyr[n e realizimit t[ k[qyrjes t[
plot[simit t[ kushteve p[r fillimin e pun[s s[ institucionit
t[ lart[ arsimor dhe p[r".
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"N[ paragrafin 5 pas fjal[s "rregullohet", shtohen fjal[t:
"m[nyra e realizimit t[ k[qyrjes t[ plot[simit t[ kushteve
p[r fillimin e pun[s s[ institucionit t[ lart[ arsimor,".
Neni 10
N[ nenin 68 paragrafin 2 pas fjal[s "vite" pika
z[vend[sohet me presje dhe shtohen fjal[t: "me t[ drejt[
edhe t[ nj[ zgjedhjeje".
Neni 11
N[ nenin 70 paragrafin 5 fjalia e dyt[ fshihet.
Pas paragrafit 5 shtohen dy paragraf[ t[ rinj 6 dhe 7, si
vijojn[:
"P[r aktin e nd[rprer[ rektori hap procedur[ n[ gjyqin
kompetent, kurse p[r vendimin p[rkat[sisht aktin e
p[rgjithsh[m i cili [sht[ n[ kund[rshtim me statutin, akt
tjet[r t[ p[rgjithsh[m ose vendim t[ universitetit, rektori
hap procedur[ p[r nd[rprerjen e tyre para drejtoris[ s[
rektoratit, e cila merr vendim p[r nd[rprerje.
Institucioni i lart[ arsimor, akti i t[ cilit [sht[ nd[rprer[,
mund t[ paraqes[ ankes[ n[ senat.Vendimi i senatit [sht[
p[rfundimtar."
Paragraf[t 6 dhe 7 b[hen paragraf[ 8 dhe 9.
Pas paragrafit 8 i cili b[het paragraf 10 shtohet
paragrafi i ri 11, si vijon:
"Rektori mund ta kontestoj[ verifikimin e zgjedhjes s[
dekanit sipas kushteve t[ p[rcaktuara me statutin e
universitetit, me ]ka fillon procedur[n p[r shkarkimin e tij."
Neni 12
N[ nenin 72 paragrafin 1 alinen[ 5 fjala "t[ mbajturit''
z[vend[sohet me fjal[n "t[ paraqiturit".
N[ paragrafin 2 n[ radh[n e fundit, fjala "senati"
z[vend[sohet me fjal[n "rektori".
Neni 13
N[ nenin 73 paragrafin 1 fjal[t: "drejtoria e fakultetit"
z[vend[sohen me fjal[t: "drejtoria e dekanatit".
Neni 14
N[ nenin 75 paragrafin 1 alinen[ 10 fjala "t[ mbajturit"
z[vend[sohet me fjal[n "t[ paraqiturit".
Neni 15
N[ nenin 78 paragrafin 1 n[ radh[n e pest[, pas fjal[s
"vite" shtohen fjal[t: "me t[ drejt[ edhe t[ nj[ zgjedhjeje".
Neni 16
N[ nenin 80 paragrafin 1 fjal[t: "Kuvendi i Republik[s
s[ Maqedonis[" z[vend[sohen me fjal[t: "Qeveria e
Republik[s s[ Maqedonis[".
N[ paragrafin 2 fjal[t: "Qeveria e Republik[s s[
Maqedonis[" z[vend[sohen me fjal[t: "K[shilli p[r
zhvillimin dhe financimin e arsimit t[ lart[ (n[ tekstin e
m[tejm[: K[shilli)".
Neni 17
Titulli para nenit 82 ndryshohet n[ "K[shilli".
N[ nenin 82 fjal[t: "Fondi p[r veprimtari t[ arsimimit
t[ lart[ (n[ tekstin e m[tejm[: Fondi), z[vend[sohen me
fjal[n "K[shilli".
Neni 18
Titulli para nenit 83 dhe neni 83 ndryshohen si vijojn[:
"Mjetet p[r financimin e arsimit t[ lart[
Neni 83
Mjetet p[r financimin e universiteteve shtet[rore
sigurohen nga Buxheti i Republik[s s[ Maqedonis[ dhe
nga burime t[ tjera t[ p[rcaktuara me ligj.
N[ kuad[r t[ mjeteve nga paragrafi 1 i k[tij neni
sigurohen edhe mjete p[r pjes[marrje n[ financimin e
institucioneve private t[ arsimit t[ lart[ n[se n[ pajtim me
k[t[ ligj parashihet financimi i veprimtaris[ s[ arsimit t[
lart[ si dhe programeve t[ studimit p[r t[ cilat Qeveria e
Republik[s s[ Maqedonis[ ka p[rcaktuar se ka interes p[r
plot[simin e nevojave t[ caktuara p[r realizimin e
veprimtaris[ s[ arsimit t[ lart[ q[ e kryejn[ institucionet
private t[ arsimit t[ lart[.
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K[shilli p[r ]do vit buxhetor, m[ s[ voni deri m[ 15
qershor t[ viti n[ vijim p[r vitin e ardhsh[m buxhetor ministrit
kompetent p[r pun[t e arsimit t[ lart[ i propozon shum[n e
mjeteve nga buxheti p[r financimin e universiteteve dhe
institucioneve t[ pavarura t[ arsimit t[ lart[.
Baza fillestare p[r financimin e universiteteve
shtet[rore jan[ planet e tyre financiare vjetore, gjegj[sisht
programet e institucioneve private t[ arsimit t[ lart[, sipas
nenit 85 paragrafit 2 t[ k[tij ligji."
Neni 19
Titulli para nenit 84 dhe neni 84 ndryshohen si vijojn[:
"P[rb[rja e K[shillit
Neni 84
K[shilli p[rb[het prej 15 an[tar[ve nga radh[t e
pun[tor[ve shkencor[, shkencoro-arsimor dhe artistik, n[
t[ cil[t proporcionalisht do t[ p[rfaq[sohen shkencat
shoq[rore, teknike, biologjike-mjek[sore dhe shkencat
matematikore-natyrore si dhe artet.
Kryetarin dhe gjasht[ an[tar[t e K[shillit, me propozim
t[ ministrit kompetent p[r pun[t e arsimit t[ lart[ i em[ron
dhe shkarkon Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[, kurse
tet[ an[tar[t nga radh[t e profesor[ve, me votim t[ fsheht[
i zgjedh dhe shkarkon Konferenca interuniversitare, nga t[
gjitha universitetet n[ p[rb[rje t[ tij.
An[tar[t e K[shillit em[rohen n[ koh[zgjatje prej kat[r
viteve.
N[ pun[n e K[shillit marrin pjes[ edhe p[rfaq[suesit e
student[ve, por jo m[ shum[ se dy veta."
Neni 20
Titulli para nenit 85 dhe neni 85 ndryshohen si vijojn[:
"P[rgjegj[sia e K[shillit
Neni 85
K[shilli n[ kuad[r t[ kompetencave t[ tij:
- propozon Programin p[r veprimtarin[ e arsimit t[
lart[;
- vendos p[r ndarjen e mjeteve p[r kryerjen e
veprimtaris[ s[ institucioneve t[ arsimit t[ lart[;
- nxjerr Rregullore p[r masat dhe kriteret p[r
financimin e veprimtaris[ s[ universiteteve dhe
institucioneve t[ arsimit t[ lart[;
- vendos p[r ndarjen e mjeteve p[r investime, p[r
mir[mbajtjen e pajisjeve ekzistuese dhe blerjen e t[ rejave,
p[r lejimin e mjeteve p[r blerjen e liteatur[s shkencore dhe
p[r sigurin[ e amortizimit dhe sigurimit;
- p[rcakton masat dhe kriteret p[r stimulimin e
student[ve t[ talentuar dhe p[r ndarjen e bursave
student[ve q[ arrijn[ rezultate mbi mesataren n[ studime;
- i harmonizon masat dhe kriteret me universitetet p[r
bashk[financim t[ studimeve dhe participimet tjera t[
student[ve n[ institucionet private dhe shtet[rore t[ arsimit
t[ lart[;
- nxjerr rregullore p[r organizimin dhe pun[n e vet dhe
- kryen pun[ t[ tjera t[ p[rcaktuara me ligj.
Ndarjen e mjeteve nga paragrafi 1 alinet[ 2 dhe 4 t[ k[tij
neni, K[shilli e b[n n[ kuad[r t[ mjeteve t[ planifikuara p[r
arsimin e lart[ nga Buxheti i ministris[ kompetente p[r pun[t e
arsimit, p[r vitin e ardhsh[m buxhetor.
K[shilli i planifikon mjetet edhe p[r pjes[marrje n[
financimin e institucioneve private t[ arsimit t[ lart[ n[se
Republika e Maqedonis[ ka dobi p[r plot[simin e nevojave
t[ caktuara p[rmes programeve t[ tyre arsimore.
K[shilli p[r pun[n e vet, n[ ]do tre muaj e informon,
kurse ]do vit i paraqet raport p[r pun[n e vet ministrit
kompetent p[r pun[t e arsimit t[ lart[.
P[r aktet q[ i nxjerr K[shilli, p[lqim jep ministri
kompetent p[r pun[t e arsimit t[ lart[.
Aktet e p[rgjithshme q[ i nxjerr K[shilli, shpallen n[
"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis["."
Neni 21
Titulli para nenit 86 ndryshohet si vijon: "M[nyra e
kryerjes s[ pun[ve t[ K[shillit".
N[ nenin 86 n[ paragrafin 1 fjal[t: "Fondi dhe trupat e
tij ndihm[s" z[vend[sohen me fjal[n "K[shilli".
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Neni 22
N[ nenin 89 paragrafin 1 fjala "Fondi" z[vend[sohet
me fjal[n "K[shilli".
Paragrafi 4 fshihet.
Neni 23
Neni 95 ndryshohet si vijon:
"M[simi n[ institucionet e arsimit t[ lart[ zhvillohet n[
gjuh[n maqedonase.
Pjes[tar[t e bashk[sive p[r shkak t[ shprehjes,
kultivimit dhe zhvillimit t[ identitetit t[ tyre dhe ve]orive
t[ tjera, kan[ t[ drejt[ m[simin n[ institucionet e arsimit t[
lart[, sipas programeve dhe p[rmbajtjeve m[simore
p[rkat[se, ta zhvillojn[ n[ gjuh[n e bashk[sis[, t[
ndryshme nga gjuha maqedonase, n[ pajtim me k[t[ ligj
dhe statutin e institucionit t[ arsimit t[ lart[. Financimi nga
ana e shtetit do t[ sigurohet p[r arsimin e lart[ edhe n[
gjuh[n t[ cil[n e flasin s[ paku 20% e popullat[s n[
Republik[n e Maqedonis[.
M[simi n[ institucionet shtet[rore t[ arsimit t[ lart[
pedagogjik p[r arsimimin e edukator[ve p[r arsim
parashkollor dhe arsimtar[ve p[r arsim fillor si dhe p[r
l[nd[t didaktike-metodike p[r arsimtar[t e arsimit t[
mes[m, mund t[ zhvillohet edhe n[ gjuh[n e pjes[tar[ve t[
bashk[sive t[ tjera q[ nuk jan[ shumic[ n[ Republik[n e
Maqedonis[.
M[simi n[ institucionet e arsimit t[ lart[ mund t[
zhvillohet n[ nj[r[n nga gjuh[t bot[rore, p[r programe t[
ve]ante t[ studimeve t[ gjuh[ve t[ huaja, p[r pjes[ t[
programeve t[ studimeve n[ t[ cilat marrin pjes[ arsimtar[
- mysafir[ nga vendet e jashtme dhe programe t[ studimeve
p[r t[ cilat m[simi zhvillohet n[ gjuh[n maqedonase dhe
n[ pajtim me paragrafin 2 t[ k[tij neni. Institucionet e
arsimit t[ lart[ mund t[ ofrojn[ q[ m[simi p[r programin e
plot[ t[ studimeve t[ zhvillohet paralelisht n[ gjuh[n
maqedonase dhe n[ nj[r[n nga gjuh[t bot[rore.
M[simi n[ institucionet e arsimit t[ lart[ mund t[
zhvillohet edhe n[ gjuh[t e pjes[tar[ve t[ bashk[sive q[
nuk jan[ shumic[ n[ Republik[n e Maqedonis[ ose n[
gjuh[t bot[rore. Kur m[simi zhvillohet n[ gjuh[n e
pjes[tar[ve t[ bashk[sive q[ nuk jan[ shumic[ n[
Republik[n e Maqedonis[ ose n[ gjuh[t bot[rore, gjuha
maqedonase m[sohet si l[nd[ e ve]ant[ m[simore, dhe
m[simi zhvillohet n[ gjuh[n maqedonase n[ s[ paku dy
l[nd[ m[simore.
Kur m[simi zhvillohet n[ gjuh[t e pjes[tar[ve q[ nuk
jan[ shumic[ n[ Republik[n e Maqedonis[, n[ pajtim me
paragraf[t 2, 3 dhe 4 t[ k[tij neni, gjuha maqedonase
m[sohet si l[nd[ e ve]ant[ m[simore dhe m[simi
zhvillohet n[ gjuh[n maqedonase n[ s[ paku dy l[nd[
m[simore nga programi i studimeve. L[nd[t m[simore
p[rcaktohen me statutin e institucionit t[ arsimit t[ lart[,
me fondin e or[ve t[ p[rcaktuar me Rregulloren p[r normat
dhe standardet p[r themelimin e institucionit t[ lart[
arsimor dhe kryerjen e veprimtaris[ s[ arsimit t[ lart[.
N[ institucionet shtet[rore t[ arsimit t[ lart[,
universitetet n[ kuad[r t[ p[rcaktimit t[ kushteve t[
konkursit p[r regjistrim t[ student[ve n[ vitin e par[ t[
studimeve, u sigurojn[ qasje p[rkat[se dhe t[ drejt[
qytetar[ve t[ bashk[sive q[ nuk jan[ shumic[ n[
Republik[n e Maqedonis[, p[rmes kuot[s plot[suese e
p[rcaktuar nga Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[."
Neni 24
N[ nenin 98 paragrafin 4 fjala "Fondi" z[vend[sohet
me fjal[n "K[shilli".
Neni 25
Neni 102 ndryshohet si vijon:
"Vendimin p[r numrin e student[ve t[ cil[t regjistrohen
n[ institucionet shtet[rore t[ arsimit t[ lart[, m[simi i t[
cil[ve financohet nga Buxheti i Republik[s s[ Maqedonis[,
me propozimin e universitetit shtet[ror, dhe me mendimin
paraprak t[ K[shillit, e merr Qeveria e Republik[s s[
Maqedonis[.
Vendimin p[r numrin e student[ve t[ cil[t regjistrohen
n[ institucionet shtet[rore t[ arsimit t[ lart[ jasht[ numrit t[
p[rcaktuar n[ paragrafin 1 t[ k[tij neni, e merr universiteti,
sipas kushteve t[ p[rcaktuara me k[t[ ligj.
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Numri i p[rgjithsh[m i student[ve q[ mund t[
regjistrohen n[ institucionet e larta arsimore sipas
paragrafit 1 dhe 2 t[ k[tij neni p[rcaktohet sipas kapacitetit
t[ caktuar me vendimin e akreditimit t[ institucionit t[
arsimit t[ lart[.
Vendimin p[r numrin e student[ve q[ regjistrohen n[
institucion privat t[ arsimit t[ lart[, me propozim t[
K[shillit m[simoro-shkencor, gjegj[sisht K[shillit t[
arsimtar[ve, e merr organi udh[heq[s i institucionit privat
t[ arsimit t[ lart[, sipas kushteve t[ p[rcaktuara me k[t[
ligj. Numri i student[ve nuk mund t[ jet[ m[ i madh se
numri i student[ve t[ p[rcaktuar me akreditimin e
institucionit t[ arsimit t[ lart[.
Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[ merr vendim edhe
p[r kuotat plot[suese p[r regjistrimin e student[ve
pjes[tar[ t[ bashk[sive, q[ nuk jan[ shumic[ n[
Republik[n e Maqedonis[.
Numri i p[rgjithsh[m i student[ve t[ regjistruar sipas t[
gjitha kushteve t[ p[rcaktuara me k[t[ nen nuk mund ta
tejkaloj[ numrin e student[ve p[r t[ cilin institucioni i
arsimit t[ lart[ [sht[ akredituar."
Neni 26
Neni 104 ndryshohet si vijon:
"Studimet diplomike n[ universitet (fakultet) zgjasin s[
paku tre, dhe m[ s[ shumti pes[ vjet.
P[r studimet e kryera diplomike sipas paragrafit 1 t[
k[tij neni jepet diplom[ universitare n[ m[nyr[ dhe sipas
kushteve t[ p[rcaktuara me k[t[ ligj.
Studimet diplomike n[ shkollat e larta profesionale
zgjasin m[ s[ shumti tre vjet.
P[r kryerjen e studimeve diplomike sipas paragrafit 1
t[ k[tij neni, shkolla e lart[ profesionale l[shon diplom[
p[r arsim t[ lart[ n[ m[nyr[ dhe sipas kushteve t[
p[rcaktuara me k[t[ ligj.
P[r arritjen e njohurive profesionale dhe trajnim,
fakultetet dhe shkollat profesionale mund t[ organizojn[
forma t[ ndryshme t[ arsimit profesional dhe trajnimit.
P[r njohurit[ e arritura profesionale dhe trajnim sipas
paragrafit 5 t[ k[tij neni, fakultetet dhe shkollat e larta
profesionale l[shojn[ ]ertifikata dhe dokumente t[ tjera t[
p[rcaktuara n[ statutin e univesitetit, gjegj[sisht
institucionit t[ pavarur t[ arsimit t[ lart[.
Neni 27
N[ nenin 124 paragrafin 2 fjal[t: "afati minimal i " dhe
fjalia e dyt[ fshihen.
Neni 28
N[ nenin 133 paragraf[t 2, 3 dhe 4, neni 134 paragrafi
2 dhe neni 136 fjala "t[ p[rmbajtur" z[vend[sohet me
fjal[n "t[ shpallur".
Neni 29
N[ nenin 137 paragraf[t 5 dhe 6 ndryshohen si vijojn[:
"Personi nga paragraf[t 1, 2 dhe 3 t[ k[tij neni
themelon marr[dh[nie pune n[ koh[zgjatje prej tre vjet[sh
si praktikant. K[shilli arsimoro-shkencor e p[rcakton
m[nyr[n e aft[simit profesional, p[rcjelljen dhe vler[simin
e praktikantit.
Asistenti m[ i ri, gjegj[sisht lektori m[ i ri ka p[r obligim
t[ regjistrohet n[ studime posdiplomike m[ s[ voni n[ vitin e
ardhsh[m shkollor pas zgjedhjes. Kompensimin p[r studimet
posdiplomike e bart institucioni i arsimit t[ lart[."
Neni 30
N[ nenin 141 paragrafin 1 fjala "asistent" fshihet.
Neni 31
N[ nenin 142 paragrafi 7 ndryshohet si vijon:
"Asistenti m[ i ri zgjedhet n[ koh[zgjatje prej 3 vitesh
me mund[si edhe t[ nj[ zgjedhje prej 2 vitesh."
Neni 32
N[ nenin 147 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si
vijon:
"Personi nga pargrafi 1 i k[tij neni mund t[ kryej[
veprimtari t[ arsimit t[ lart[ n[ v[llim t[ p[rcaktuar me
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Rregulloren p[r normat dhe standardet p[r themelimin e
institucioneve t[ arsimit t[ lart[ dhe p[r kryerjen e
veprimtarive t[ arsimit t[ lart[."
N[ paragrafin 2 q[ b[het paragraf 3 numri "1"
z[vend[sohet me numrin "2".
Neni 33
N[ nenin 154 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si
vijon:
"N[se K[shilli arsimoro-shkencor v[rteton se n[
konkursin publik nuk [sht[ lajm[ruar kandidati q[ i
plot[son kushtet formale p[r zgjedhje n[ titull m[simoroshkencor dhe n[se v[rteton nevoj[n p[r ky]jen e profesorit
ordinar n[ pension p[r kryerjen e studimeve diplomike,
institucioni i arsimit t[ lart[ mundet me p[rjashtim, p[r nj[
disiplin[ arsimore, t[ lidh[ marr[veshje p[r kryerjen e atyre
pun[ve, p[r koh[zgjatje q[ nuk mund t[ jet[ m[ shum[ se
nj[ vit shkollor. K[shilli m[simoro-shkencor e v[rteton
nevoj[n e ky]jes s[ profesorit ordinar n[ pension, p[r ]do
vit shkollor, por jo m[ shum[ se tre vite shkollore."
Neni 34
Pas nenit 164 n[ Kreun XI shtohet nen i ri 165 si vijon:
"Neni 165
Pranimi i kualifikimeve t[ arsimit t[ lart[ ose pjes[ t[
studimeve t[ arsimit t[ lart[ t[ fituara n[ shtetet e jashtme
d.m.th. pranimi i diplomave, dhe dokumenteve t[ tjera
publike t[ l[shuara nga institucione t[ ndryshme t[ huaja t[
arsimit t[ lart[ ose trupa t[ akredituar p[rkat[sisht t[
autorizuar n[ shtetin p[rkat[s.
Me pranimin e ekuivalenc[s pranohet fuqishm[ria e
barabart[ juridike me kualifikimet p[rkat[se t[ arsimit t[
lart[ ose pjes[ t[ studimeve t[ arsmit t[ lart[ t[ fituara n[
Republik[n e Maqedonis[."
Neni 35
Pas nenit 167 shtohet nen i ri 168 si vijon:
"Neni 168
Paraqit[si, k[rkes[n p[r pranimin e kualifikimit t[ arsimit
t[ lart[ ose pjes[s s[ studimeve t[ arsimit t[ lart[ t[ fituara
jasht[ vendit e dor[zon n[ ministrin[ kompetente p[r pun[t e
arsimit t[ lart[. Qendra informative e p[rcakton validitetin e
dokumenteve origjinale, n[ kuptim t[ legalizimit t[ tyre,
kontrollimi i autenticitetit, p[rkat[sia e institucionit t[ sistemit
t[ arsimit t[ lart[ t[ vendit ku [sht[ arrirur kualifkimi i arsimit
t[ lart[ e tjer[, p[rkat[sisht plot[simi i kushteve formale
juridike p[r t'iu qasur pranimit t[ ekuivalenc[s n[ sfer[n m[ t[
af[rt m[simore-shkencore p[r pranimin e kualifkimit t[
arsimit t[ lart[ nga vendet e jashtme.
K[rkuesi s[ bashku me dokumentacionin e nevojsh[m
paraqet edhe deklarat[ me n[nshkrim personal se
dokumentacioni [sht[ valid n[ pajtim me rregullativ[n
juridike n[ vendin prej nga vjen dhe n[ Republik[n e
Maqedonis[.
Pas kryerjes s[ pun[ve nga paragrafi 1 i k[tij neni i qaset
pranimit t[ ekuivalenc[s n[ sfer[n m[ t[ af[rt m[simoreshkencore p[r pranimin e kulifikimit t[ huaj t[ arsimit t[ lart[.
Pranimin e b[n Komisioni profesional p[r pranim, i formuar
nga ana e K[shillit m[simoro-shkencor i institucionit shtet[ror
t[ arsimit t[ lart[ n[ Repulik[n e Maqedonis[ q[ [sht[ m[ i
af[rt n[ sfer[n m[simore-shkencore p[r pranimin e
kualifikimit t[ huaj t[ arsimit t[ lart[.
Komisioni profesional p[r pranim pas shqyrtimit t[
dokumentacionit t[ plot[ t[ dor[zuar nga Qendra
informative, p[rgatit vendim p[r pranimin e kualifikimeve
t[ arsimit t[ lart[ ose pjes[ t[ studimeve t[ arsimit t[ lart[
t[ fituara n[ vendet e jashtme.
Vendimin p[r pranim e n[nshkruajn[ kryetari dhe
an[tar[t e Komisionit profesional. Vendimi dor[zohet n[
Ministrin[ kompetente p[r pun[t e arsimit t[ lart[.
Ministri kompetent p[r pun[t e arsimit t[ lart[, n[se
v[rteton se jan[ plot[suar kushtet e p[rcaktuara me ligj, e
n[nshkruan vendimin p[rfundimtar p[r pranim.
Institucioni i arsimit t[ lart[, pas shqyrtimit t[
dokumentacionit t[ paraqitur nga ana e k[rkuesit [sht[ i
obliguar t[ marr[ vendim n[ afat prej 3 muajsh, nga dita e
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dor[zimit t[ dokumentacionit t[ kompletuar. N[se n[ k[t[
afat institucioni i arsimit t[ lart[ nuk e mbaron procedur[n
e p[rcaktuar me k[t[ ligj, Ministria kompetente p[r pun[t e
arsimit t[ lart[, me vendim t[ Ministrit, cakton institucion
tjet[r t[ arsimit t[ lart[ t[ veproj[ sipas dispozitave t[ k[tij
neni, m[ af[r l[mit m[simoro-shkencor p[r pranimin e
kualifikmit t[ huaj t[ arsimit t[ lart[."
Neni 36
Pas nenit 168 shtohen kat[r nene t[ reja 168-a, 168-b,
168-v dhe 168-g, si vijojn[:
"Neni 168-a
N[se n[ Republik[n e Maqedonis[ nuk ekziston
institucion i arsimit t[ lart[ m[ af[r l[mit m[simoroshkencore p[r pranimin e kualifikimit t[ huaj t[ arsimit t[
lart[, Ministri kompetent p[r pun[t e arsimit t[ lart[
formon komision profesional nga 3 profesor[ ordinar nga
Republika e Maqedonis[ dhe nga jasht[ i cili vepron n[
pajtim me nenin 168 t[ k[tij ligji.
Neni 168-b
Zbatimin e marr[veshjeve bilaterale t[ ratifikuara p[r
pranimin e nd[rsjell[ t[ diplomave e kryen Ministria
kompetente p[r pun[t e arsimit t[ lart[, n[ kushte t[
p[rcaktuara n[ marr[veshjen bilaterale.
Komisioni profesional p[r verifikimin e kualifikimeve
t[ pranuara t[ arsimit t[ lart[ ose pjes[ t[ studimeve t[
arsimit t[ lart[ t[ fituara n[ shtetet me t[ cilat Republika e
Maqedonis[ ka lidhur marr[veshje bilaterale, formohet me
vendim t[ Ministrit dhe p[rb[het nga profesor[ t[
institucioneve t[ arsimit t[ lart[ n[ Republik[n e
Maqedonis[, m[ af[r sfer[s m[simore - shkencore p[r
pranimin e kualifikimit t[ huaj t[ arsimit t[ lart[ si dhe
persona profesional nga organi kompetent p[r pun[t e
arsimit t[ lart[.
Propozimin e vendimit p[r verifikim e n[nshkruajn[
kryetari dhe an[tar[t e komisionit profesional.
Ministri kompetent p[r pun[t e arsimit t[ lart[ e
n[nshkruan vendimin p[r verifikimin e kualifikimeve t[
pranuara t[ arsimit t[ lart[ ose pjes[ t[ studimeve t[ arsimit
t[ lart[ t[ fituara n[ shtetet e jashtme n[ pajtim me
marr[veshjet bilaterale.
Neni 168-v
Pranimi i kualifikimeve profesionale t[ arsimit t[ lart[
ose pjes[ t[ studimeve profesionale t[ arsimit t[ lart[ t[
fituara jasht[ vendit mund t[ b[het edhe n[ ministrit[ dhe
institucionet tjera p[rkat[se n[ Republik[n e Maqedonis[.
Rregulla t[ ve]anta p[r pranimin e kualifikimave
profesionale t[ arsimit t[ lart[ ose pjes[ t[ studimeve
profesionale t[ arsimit t[ lart[ t[ kryera n[ shtetet e jashtme
sjell organi kompetent p[r pun[t e arsimit t[ lart[.
Neni 168-g
Pranimi i kualifikimeve t[ arsimit t[ lart[ ose pjes[ t[
studimeve t[ arsimit t[ lart[ t[ fituara n[ shtetet e jashtme
realizohet n[se nuk ekzistojn[ dallime thelb[sore mes
kualifikimeve t[ arsimit t[ lart[ t[ fituara n[ Republik[n e
Maqedonis[ dhe kualifikimeve t[ arsimit t[ lart[ p[r t[ cilat
k[rkohet pranimi."
Neni 37
Pas nenit 177 shtohet nen i ri 178 si vijon:
"Neni 178
K[rkuesi i cili nuk [sht[ i k[naqur nga vendimi p[r
pranimin e kualifikimit t[ jasht[m t[ arsimit t[ lart[, mund
t[ paraqes[ parashtres[ n[ komisionin kompetent t[
Qeveris[ s[ Republik[s s[ Maqedonis[ n[ afat prej 15
dit[sh nga dita e pranimit t[ vendimit."
Neni 38
N[ nenin 180 paragrafin 2 alineja 1 ndryshohet si vijon:
- "p[rgatit pasqyr[ t[ sistemit t[ arsimit t[ lart[ dhe t[
institucioneve t[ arsimit t[ lart[ n[ Republik[n e
Maqedonis[ si dhe pasqyr[ t[ sistemit t[ arsimit t[ lart[
dhe t[ institucioneve t[ arsimit t[ lart[ n[ shtetet e
jashtme."
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N[ alinen[ 13 n[ radh[n e fundit, pas fjal[ve: "n[ vend
t[ huaj" pika fshihet dhe shtohen fjal[t: "dhe rregullisht
komunikon me rrjetin ENIK/NARIK."
Neni 39
Pas nenit 180 shtohet nen i ri 180-a si vijon:
"Neni 180-a
Komisioni p[r pranim, i formuar nga ana e k[shillit
m[simoro-shkencor t[ institucionit t[ arsimit t[ lart[ n[
Republik[n e Maqedonis[, m[ af[r sfer[s m[simoreshkencore p[r pranimin e kualifikimit t[ jasht[m t[ arsimit
t[ lart[, mundet gjat[ procedur[s p[r pranim t[ k[rkoj[
mendimin e Qendr[s informative p[r t[ gjitha aspektet
thelb[sore p[r marrjen e vendimit e posa][risht:
- informata p[r sistemet e arsimit t[ lart[ n[ vendet e
jashtme;
- informata p[r statusin juridik t[ institucioneve t[
jashtme t[ arsimit t[ lart[;
- informatat p[r procedurat e akreditimit dhe sistemet e
sigurimit t[ kualitetit;
- informata p[r llojin e shkall[ve n[ vendet e jashtme,
diplomave dhe titujve, profesioneve t[ rregullta dhe jo t[
rregullta;
- informata p[r aplikimin dhe llojin e Diplom[s
plot[suese dhe kredis[ akumuluese dhe tranfer sistemit;
- informata p[r marr[veshjet e n[nshkruara bilaterale
dhe multilaterale si dhe t[ gjitha dokumentet tjera
nd[rkomb[tare q[ jan[ n[ relacion me pranimin dhe
akreditimin;
- informata p[r mund[sin[ e bartjes dhe
- informata t[ tjera q[ jan[ t[ r[nd[sishme p[r
plot[simin e obligimeve t[ p[rcaktuara me k[t[ ligj dhe
marr[veshjet nd[rkomb[tare.
Komisioni profesional p[r verifikimin e kualifikimeve t[
pranuara t[ arsimit t[ lart[ ose pjes[ t[ studimeve t[ arsimit t[
lart[ t[ fituara n[ shtetet me t[ cilat Republika e Maqedonis[
ka ratifikuar marr[veshje bilaterale nd[rkomb[tare,
detyrimisht k[rkon mendim nga Qendra informative sipas
kushteve t[ p[rcaktuara n[ marr[veshjen bilaterale.
Qendra informative [sht[ e obliguar n[ afat prej 30
dit[ve nga dita e pranimit t[ k[rkes[s nga paragraf[t 1 dhe
2 t[ k[tij neni t'i paraqes[ informatat e k[rkuara."
Neni 40
Pas nenit 181 shtohet nen i ri 181-a si vijon:
"Neni 181-a
Kur ministri kompetent p[r pun[t e arsimit t[ lart[ v[rteton
se institucioni i arsimit t[ lart[ ka marr[ vendim q[ nuk [sht[
n[ pajtim me k[t[ ligj, do t'i sugjeroj[ institucionit t[ arsimit t[
lart[ p[r paligjshm[rin[ e vendimit dhe do t[ caktoj[ afat p[r
m[njanimin e paligjshm[ris[, i cili nuk mund t[ jet[ m[ i
shkurt[r se 1 muaj.
N[se n[ afatin e caktuar institucioni i arsimit t[ lart[
nuk e m[njanon paligjshm[rin[, ministri kompetent p[r
pun[t e arsimit t[ lart[ me vendim do ta nd[rpres[ ose
m[njanoj[ vendimin e paligjsh[m.
Kund[r vendimit nga paragrafi 2 i k[tij neni,
institucioni i arsimit t[ lart[ ka t[ drejt[ ankese n[ Qeverin[
e Republik[s s[ Maqedonis[."
Neni 41
N[ nenin 184 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
"Akreditimi i programeve studimore t[ institucioneve
shtet[rore t[ arsimit t[ lart[, p[rkat[sisht t[ institucioneve
shtet[rore shkencore dhe p[r plot[simin e kushteve t[ tjera
p[r kryerjen e veprimtaris[ nga paragrafi 1 i k[tij neni, do
t[ kryhet deri n[ fund t[ muajit mars t[ vitit 2004."
Neni 42
Titulli para nenit 188 ndryshohet si vijon: "Afati p[r
konstituimin e K[shillit".
N[ nenin 188 paragrafin 1, fjala "Fondi" z[vend[sohet
me fjal[n "K[shilli".
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"K[shilli n[ afat prej tre muajve nga dita e em[rimit
dhe zgjedhjes s[ an[tar[ve t[ K[shillit, do t'i nxjerr[ aktet e
parapara me k[t[ ligj."
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Neni 43
Pas nenit 189 shtohet nen i ri 189-a, si vijon:
"Neni 189-a
Konferenca nd[runiversitare m[ s[ voni p[r tre muaj
nga dita e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji, do t[ jap[ propozim
p[r an[tar[ t[ rinj n[ K[shillin p[r akreditim dhe n[
Agjencin[ p[r evaluim, n[ vend t[ an[tar[ve ekzistues, t[
cil[t n[ pajtim me nenet 2 dhe 4 t[ k[tij ligji, nuk mund t[
zgjedhen p[r an[tar[ t[ k[tyre organeve."
Neni 44
Pas nenit 191 shtohet nen i ri 191-a, si vijon:
"Neni 191-a
Student[t e regjistruar deri n[ dit[n e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij
ligji, i vazhdojn[ studimet n[ koh[zgjatje t[ p[rcaktuar me
programet e studimeve sipas t[ cil[ve jan[ regjistruar."
Neni 45
Pas nenit 193 shtohet nen i ri 193-a, si vijon:
"Neni 193-a
Asistent[t m[ t[ ri ekzistues t[ zgjedhur sipas k[tij ligji,
n[ dit[n e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji, fitojn[ statusin e t[
pun[suarve si praktikant[."
Neni 46
N[ nenin 198 paragrafin 1, pas fjal[s "Maqedonia"
shtohen fjal[t: "t[ organizuara p[rfundimisht me dat[n 15
gusht t[ vitit 2000".
N[ paragrafin 2 n[ fjalin[ e fundit fjal[t: "viti 2001"
z[vend[sohet me fjal[t: "viti 2005".
Neni 47
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[
"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".
___________

1141.

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 ВОЕНА
АКАДЕМИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Воена академија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јули 2003 година.
Бр. 07-3678/1
17 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Лилјана Поповскa, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВОЕНА АКАДЕМИЈА
Член 1
Во Законот за Воена академија (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 30/95 и 54/97) во членот 4
зборовите: “Законот за насоченото образование“ се заменуваат со зборовите: “Законот за високото образование“.
Член 2
Во членот 5 став 1 зборовите: “студии за VII1 степен стручна подготовка“ се заменуваат со зборовите:
“додипломски студии“, а зборовите: “родовите на копнената војска“ се заменуваат со зборот “потребите“.
Во ставот 2 зборовите: “на копнената војска“ се
бришат.

Бр. 49 - Стр. 35

Член 3
Во членот 6 зборовите: “Студиите на Академијата
за стекнување на VII1 степен на стручна подготовка
(високо образование)“ се заменуваат со зборовите:
“Додипломските студии на Академијата“.
Член 4
Во членот 7 ставот 1 се менува и гласи:
“Постдипломските студии на Академијата се организираат како студии за научно усовршување (магистратура) и како студии за стручно усовршување (специјализација).“
Член 5
Во членот 14 став 1 алинеја 2 зборовите: “IV степен
стручна подготовка“ се заменуваат со зборовите:
“средно образование“.
Членот 21 се брише.

Член 6

Член 7
Во членот 25 став 1 зборовите: “на копнената војска“ се бришат.
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ I
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT
P{R AKADEMIN{ USHTARAKE
Neni 1
N[ Ligjin p[r Akademin[ ushtarake ("Gazeta zyrtare e
Republik[s s[ Maqedonis[", num[r 30/95 dhe 54/97) n[
nenin 4, fjal[t: "Ligji p[r arsimin e orientuar"
z[vend[sohen me fjal[t: "Ligji p[r arsim t[ lart[".
Neni 2
N[ nenin 5 paragrafin 1, fjal[t: "studime p[r p[rgatitje
profesionale t[ shkall[s VII-1" z[vend[sohen me fjal[t:
"studime diplomike", kurse fjal[t: "gjinit[ e ushtris[
tok[sore" z[vend[sohen me fjal[n "nevojat".
N[ paragrafin 2 fjal[t: "t[ ushtris[ tok[sore" fshihen.
Neni 3
N[ nenin 6 fjal[t: "Studimet n[ Akademi p[r arritjen e
p[rgatitjes profesionale t[ shkall[s VII-1 (arsimi i lart[)"
z[vend[sohen me fjal[t: "Studime diplomike n[ Akademi".
Neni 4
N[ nenin 7 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
"Studimet postdiplomike n[ Akademi organizohen si
studime p[r p[rsosje shkencore (magjistratur[) dhe si
studime p[r p[rsosje profesionale (specializim)."
Neni 5
N[ nenin 14 paragrafin 1 alinen[ 2, fjal[t: "shkalla IV e
p[rgatitjes profesionale" z[vend[sohen me fjal[t: "arsimi i
mes[m".
Neni 6
Neni 21 fshihet.
Neni 7
N[ nenin 25 paragrafin 1 fjal[t: "t[ ushtris[ tok[sore",
fshihen.
Neni 8
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[
"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".
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1142.

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 АМНЕСТИЈА
НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОИ НЕ ЈА ИЗВРШИЛЕ ВОЕНАТА ОБВРСКА
Се прогласува Законот за амнестија на граѓаните
на Република Македонија кои не ја извршиле воената
обврска,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2003 година.
Бр. 07-3691/1
18 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

25 јули 2003

танова во која осуденото лице ја издржува казната затвор, а за лицата кои не отпочнале со издржување на
казната затвор, постапката ја поведува по службена
должност судот што ја донел првостепената пресуда
или надлежниот јавен обвинител или осуденото лице.
Решението за амнестија за лицата од ставовите 1 и
2 на овој член, го донесува надлежниот орган, согласно
со Законот за кривична постапка, односно Законот за
извршување на санкциите во рок од осум дена од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 4
Против решенијата од член 3 на овој закон жалба
можат да поднесат јавниот обвинител, лицата на кои се
однесува амнестијата и лицата кои во нивна корист можат да изјават жалба.
По жалбата против решението на првостепениот
суд одлучува непосредно повисокиот суд, а против решението на казнено-поправната установа одлучува
Министерството за правда.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Лилјана Поповскa, с.р.

Член 5
Во постапката за спроведување на овој закон, се
применуваат и одредбите на Законот за кривичната постапка и Законот за извршување на санкциите, доколку
со овој закон поинаку не е определено.

ЗАКОН
ЗА АМНЕСТИЈА НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА КОИ НЕ ЈА ИЗВРШИЛЕ ВОЕНАТА
ОБВРСКА

Член 6
Упатство за спроведување на овој закон донесува
министерот за правда во рок од три дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.

Член 1
Со овој закон се ослободуваат од гонење, се запираат кривичните постапки и потполно се ослободуваат од
извршувањето на казната затвор (во натамошниот
текст: амнестија), граѓани на Република Македонија со
навршени 30 години старост (во натамошниот текст:
лица), за кои постои основано сомнение дека до денот
на влегувањето во сила на овој закон, сториле кривични дела по член 214 - неодзивање на позив и одбегнување на воена служба и член 217 - самоволно оддалечување и бегство од вооружените сили од Кривичниот
закон на Република Македонија - општ и посебен дел
(“Службен лист на СФРЈ“ број 44/76, 36/77, 56/77,
34/84, 37/84, 74/84, 57/89, 3/90, 38/90 и 45/90 и “Службен весник на Република Македонија“ број 25/92 и
32/93) и по член 341 - неодзивање на позив и одбегнување на воена служба и член 344 - самоволно оддалечување и бегство од вооружените сили од Кривичниот
законик (“Службен весник на Република Македонија“
број 37/96, 80/99, 4/02 и 43/03).

Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
__________

Член 2
Лицата кои на денот на влегувањето во сила на овој
закон се на возраст од 27 до 30 години, како и лицата
кои од било кои причини не се во воена евиденција, а
се на возраст од 27 до 30 години, а не се одзвале на позивот, ја одбегнале обврската за служење на воениот
рок или се самооддалечиле од вооружените сили на Република Македонија во времето определено во член 1
од овој закон, се преведуваат во резервен состав.
Упатство за спроведување на став 1 на овој член
донесува министерот за одбрана, во рок од седум дена
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 3
Постапката за примена на овој закон за лицата против кои е во тек кривична постапка, ја поведува по
службена должност надлежниот јавен обвинител, односно надлежниот првостепен суд или лицето на кое се
однесува амнестијата, односно лице кое во корист на
обвинетиот може да изјави жалба.
Постапката за примена на овој закон за лицата за
кои кривичната постапка правосилно е завршена ја поведува по службена должност казнено-поправната ус-

LIGJI
P{R AMNISTI T{ QYTETAR{VE T{ REPUBLIK{S
S{ MAQEDONIS{ T{ CIL{T NUK E KAN{ KRYER
OBLIGIMIN USHTARAK
Neni 1
Me k[t[ ligj lirohen nga ndjekja, nd[rpriten procedurat
penale dhe plot[sisht lirohen nga zbatimi i d[nimit me burg
(n[ tekstin e m[tejm[: amnistia), qytetar[t e Republik[s s[
Maqedonis[ me mosh[ t[ mbushur 30 vjet (n[ tekstin e
m[tejm[: personat), p[r t[ cil[t ekziston dyshim i bazuar se
deri n[ dit[n e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji, kan[ kryer vep[r
penale sipas nenit 214 - moslajm[rim n[ ftes[ dhe
shmangie t[ sh[rbimit ushtarak dhe nenit 217 - largim me
vet[d[shir[ dhe ikje nga forcat e armatosura sipas Kodit
penal t[ Republik[s s[ Maqedonis[ - pjesa e ve]ant[ dhe e
p[rgjithshme ("Fleta zyrtare e RSFJ-s[" num[r 44/76,
36/77, 56/77, 34/84, 37/84, 74/84, 57/89, 3/90, 38/90 dhe
45/90 dhe "Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis["
num[r 25/92 dhe 32/93) dhe sipas nenit 341- moslajm[rim
n[ ftes[ dhe shmangie t[ sh[rbimit ushtarak dhe nenit 344 largim me vet[d[shir[ dhe ikje nga forcat e armatosura
sipas Kodit penal ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[
Maqedonis[" num[r 37/96, 80/99, 4/02 dhe 43/2003).
Neni 2
Personat t[ cil[t deri n[ dit[n e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij
Ligji jan[ me mosh[ prej 27 deri 30 vjet, si dhe personat t[
cil[t nga ]far[do ar[sye nuk gjenden n[ evidenc[n
ushtarake, kurse jan[ me mosh[ 27 deri 30 vjet, e nuk i
jan[ p[rgjigjur ftes[s, i jan[ shmangur kryerjes s[ sh[rbimit
ushtarak ose vet[ jan[ larguar nga forcat e armatosura t[
Republik[s s[ Maqedonis[ n[ koh[n e p[rcaktuar n[ nenin
1 t[ k[tij ligji, kthehen n[ p[rb[rjen rezerv[.
Udh[zimin p[r zbatimin e paragrafit 1 t[ k[tij neni e
nxjerr ministri i Mbrojtjes, n[ afat prej 8 dit[sh nga dita e
hyrjes n[ fuqi t[ k[tij Ligji.
Neni 3
Procedur[n p[r zbatimin e k[tij ligji kund[r personave
ndaj t[ cil[ve vijon procedura penale, e hap me detyr[
zyrtare prokurori publik kompetent, p[rkat[sisht gjykata
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kompetente e shkall[s s[ par[ ose personi p[r t[ cilin b[het
amnistia, p[rkat[sisht personi i cili n[ interes t[ t[
akuzuarit mund t[ paraqes[ ankes[.
Procedur[n p[r zbatimin e k[tij ligji p[r personat p[r t[
cil[t procedura penale n[ m[nyr[ t[ plotfuqishme ka
mbaruar e hap me detyr[ zyrtare enti p[r nd[shkim dhe
rehabilitim n[ t[ cilin personi i gjykuar e mban d[nimin me
burg, kurse p[r personat t[ cil[t nuk kan[ filluar ta mbajn[
d[nimin me burg, procedur[n e hap me detyr[ zyrtare gjyqi
i cili e ka shqiptuar aktgjykimin e shkall[s s[ par[ ose
prokurori publik kompetent ose personi i gjykuar.
Vendimin p[r amnisti p[r personat nga paragraf[t 1 dhe
2 t[ k[tij neni, e sjell organi kompetent, n[ pajtim me
Ligjin p[r procedur[ penale, p[rkat[sisht Ligjin p[r
zbatimin e sankcioneve n[ afat prej tet[ dit[sh nga dita e
hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji.
Neni 4
Kund[r vendimeve nga neni 3 t[ k[tij ligji, ankes[
mund t[ paraqesin prokurori publik, personat p[r t[ cil[t
b[het amnistia dhe personat t[ cil[t n[ dobi t[ tyre mund t[
paraqesin ankes[.
Pas ankes[s kund[r vendimit t[ gjykat[s t[ shkall[s s[
par[ vendos drejtp[rdrejt gjykata m[ e lart[, kurse kund[r
vendimit t[ entit p[r nd[shkim dhe rehablitim vendos
Ministria e Drejt[sis[.
Neni 5
N[ procedur[n p[r zbatimin e k[tij ligji, zbatohen edhe
dispozitat e Ligjit p[r procedur[ penale dhe Ligjit p[r
zbatimin e sankcioneve, n[se me k[t[ ligj nuk [sht[
p[rcaktuar ndryshe.
Neni 6
Udh[zim p[r zbatimin e k[tij ligji, sjell ministri i
Drejt[sis[ n[ afat prej 3 dit[sh nga dita e hyrjes n[ fuqi t[
k[tij ligji.
Neni 7
Ky ligj hyn n[ fuqi n[ dit[n e shpalljes n[ "Gazet[n
zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".
___________

Бр. 49 - Стр. 37

“Член 17-а
Забрането е носење на оружје на јавно место.
Под јавно место, во смисла на овој закон, се смета
место на кое слободен пристап имаат неопределен број
лица без какви и да било услови (улица, плоштади, патишта, излетнички места, пристаништа, аеродроми, железнички станици, автобуски станици, чекални, угостителски и трговски објекти и занаетчиски дуќани и слично)
или под одредени услови (спортски стадиони, игралишта, средства за јавен превоз, кино сали, театарски и
концертни сали, изложбени простории, градини и слично), како и други места кои во определено време служат
за вакви намени (земјишта или простори во кои се одржуваат јавни собири, приредби, натпревари и слично).
Под јавно место, во смисла на овој закон, нема да
се смета место кое е достапно на поглед од јавно место
(балкон, тераса, дворна површина, столбиште), како и
превозни средства во сопственост на граѓани, стрелишта и терени за вежбање и ловишта во ловна сезона.“

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

Член 2
Во членот 31 став 1 зборовите: “50 до 100 плати“ се
заменуваат со зборовите: “150.000 до 300.000 денари“.
Во ставот 2 зборовите: “пет до петнаесет плати“ се
заменуваат со зборовите: “15.000 до 45.000 денари“.
Во ставот 3 зборовите: “десет до петнаесет плати“
се заменуваат со зборовите: “30.000 до 45.000 денари“.
Член 3
Во членот 32 став 1 зборовите: “една до две ипол плати“ се заменуваат со зборовите: “15.000 до 30.000 денари“, а по точката 4 се додава нова точка 4-а, која гласи:
“4-а) кое постапува спротивно на одредбите на член
17-а.“
Во ставот 3 зборовите: “точка 4“ се заменуваат со
зборовите: “точки 4 и 4-а“.
Член 4
Во членот 33 став 1 зборовите: “една половина до
две плати“ се заменуваат со зборовите: “5.000 до
20.000 денари“.
Член 5
Во членот 31 ставови 4, 5 и 6, членот 32 ставови 2 и
3 и членот 33 ставови 2 и 3 зборовите: “заштитна мерка“ се заменуваат со зборовите: “мерка на безбедност“.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАБАВУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ ОРУЖЈЕ

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

Се прогласува Законот за изменување и дополнување
на Законот за набавување, поседување и носење на
оружје,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2003 година.

LIGJI
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT
P{R FURNIZIM, POSEDIM DHE MBAJTJEN E
ARM{VE
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Бр. 07-3692/1
18 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Лилјана Поповска, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА НАБАВУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ
ОРУЖЈЕ
Член 1
Во Законот за набавување, поседување и носење
оружје (“Службен весник на СРМ“ бр. 25/72, 30/72,
18/76, 25/76, 15/83, 51/88 и “Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/93), по членот 17 се додава
нов член 17-а, кој гласи:

Neni 1
N[ Ligjin p[r furnizim, posedim dhe mbajtje t[ arm[ve
("Gazeta zyrtare e RSM" num[r 25/72, 30/72, 18/76,
25/76, 15/83, 51/88 dhe "Gazeta zyrtare e Republik[s s[
Maqedonis[" num[r 26/93), pas nenit 17 shtohet nen i ri
17-a, si vijon:
"Neni 17-a
Ndalohet mbajtja e arm[ve n[ vend publik.
Si vend publik, sipas k[tij ligji, konsiderohet vendi n[
t[ cilin qasje t[ lir[ kan[ num[r i pacaktuar i personave pa
asnj[far[ lloj kushti (rrug[, sheshe, udh[, vende p[r piknik,
limane, aeroporte, stacione hekurudhore, stacione t[
autobus[ve, vende p[r pritje, objekte hoteliere dhe tregtare
dhe dyqane zejtarie dhe ngjash[m) ose n[n kushte t[
caktuara (stadiume sportive, fusha p[r loj[, mjete p[r
transport publik, kino salla, salla teatri dhe koncerti, lokale
p[r ekspozim, kopshte dhe ngjash[m), si dhe vende t[ tjera
t[ cilat n[ koh[ t[ caktuar sh[rbejn[ p[r k[to q[llime
(sip[rfaqe ose hap[sira n[ t[ cilat mbahen tubime publike,
shfaqje, ndeshje dhe ngjash[m).

Стр. 38 - Бр. 49

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Si vend publik, sipas k[tij ligji, nuk do t[ konsiderohet
vendi i cili duket me shikim nga vendi publik (ballkon,
terrac[, sip[rfaqe e oborrit, vendi i shkall[ve), si dhe mjete
transporti n[ pron[ t[ qytetar[ve, poligon p[r qitje dhe
fusha p[r st[rvitje dhe vende gjahu n[ sezon[n e gjahut."
Neni 2
N[ nenin 31 paragrafin 1 fjal[t: "50 deri 100 rroga"
z[vend[sohen me fjal[t: "150 000 deri 300 000 denar[".
N[ paragrafin 2 fjal[t: "pes[ deri pes[mb[dhjet[ rroga"
z[vend[sohen me fjal[t: "15 000 deri 45 000 denar[".
N[ paragrafin 3 fjal[t: "dhjet[ deri pes[mb[dhjet[ rroga"
z[vend[sohen me fjal[t: "30 000 deri 45 000 denar[".
Neni 3
N[ nenin 32 paragrafin 1 fjal[t: "nj[ deri n[ dy rroga e
gjysm[" z[vend[sohen me fjal[t: "15 000 deri 30 000
denar[", nd[rsa pas pik[s 4 shtohet pik[ e re 4-a, si vijon:
"4-a) e cila vepron n[ kund[rshtim me dispozitat e
nenit 17-a."
N[ paragrafin 3 fjal[t: "pika 4" z[vend[sohen me fjal[t:
"pikat 4 dhe 4-a".
Neni 4
N[ nenin 33 paragrafin 1 fjal[t: "nj[ gjysm[ deri n[ dy
rroga" z[vend[sohen me fjal[t: "5 000 deri 20 000 denar[".
Neni 5
N[ nenin 31 paragraf[t 4, 5 dhe 6, nenin 32 paragraf[t
2 dhe 3 dhe nenin 33 paragraf[t 2 dhe 3 fjal[t: "mas[
mbrojt[se" z[vend[sohen me fjal[t: "mas[ e siguris[".
Neni 6
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[
"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".
___________
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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 ИЗMEНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Фондот за осигурување на депозити,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2003 година.
Бр. 07-3965/1
18 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Лилјана Поповска, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
Член 1
Во Законот за Фондот за осигурување на депозити
("Службен весник на Република Македонија" бр.
63/2000, 29/2002 и 43/2002) по членот 3 се додава нов
член 3-а, кој гласи:
"Член 3-а
Фондот е специјализирана финансиска институција
која ги обештетува осигурените депозити во банките и
штедилниците, во кои настанал ризичен настан, согласно член 9 став 1 од овој закон."
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Член 2
Во членот 4 став 3 по зборот "штедилница" се става
точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Ставот 4 се менува и гласи:
"Фондот ги осигурува депозитите на физичките лица, депонирани до денот на укинувањето на дозволата
согласно со ставовите 2 и 3 на овој член."
Член 3
Во членот 5 став 1 процентот "5%" се заменува со
процентот "4%".
Ставот 2 се брише.
По ставот 3 кој станува став 2 се додаваат два нови
става 3 и 4, кои гласат:
"Кога средствата на Фондот ќе го надминат нивото
од ставот 1 на овој член, Управниот одбор на Фондот
може да донесе одлука за престанок на обврската за
плаќање на премија во Фондот од страна на банките и
штедилниците.
По исклучок од одлуката од ставот 3 на овој член,
банките и штедилниците плаќаат премија во периодот
кога се под мерки за подобрување на состојбата во банката, од членот 85 став 1 точки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18 и
19 од Законот за банките, и тоа по стапка на премија
еднаква за сите, утврдена од страна на Управниот одбор на Фондот."
Член 4
Bo членот 6 став 1 зборовите: "Фондот обезбедува
средства" се заменуваат со зборовите: " Средствата на
Фондот се формираат".
Во ставот 3 зборот "исплата" се заменува со зборот
"обештетување", a пред зборот " трошоци“ се додаваат
зборовите: " покривање на".
Член 5
Во членот 7 став 1 процентот "2,5%" се заменува со
процентот "0,7%".
Во ставот 2 по зборот "начинот" се додава запирка и
зборот "рокот".
Ставот 3 се менува и гласи:
“Во случај на доцнење со уплатата на премиите од
ставот 1 на овој член, Фондот пресметува и наплатува
законска затезна камата."
Ставот 4 се менува и гласи:
"Средствата уплатени во Фондот од страна на банките
и штедилниците по основ на премии се неповратни."
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
"Новооснованите банки и штедилници се должни
при зачленувањето во Фондот да уплатат влезна премија во висина од 1 % од основачкиот капитал."
Член 6
Во членот 8 зборовите: "при настанување на ризичен настан" се бришат.
Во точката 1 зборовите: "настанал ризичниот настан"
се заменуваат со зборовите: "гувернерот на Народната
банка на Република Македонија ја донел конечната одлука согласно со членот 9 став 1 од овој закон".
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"Дополнителните уплати од ставот 1 точка 1 на овој
член банките и штедилниците се должни да ги уплатат
на сметката на Фондот најдоцна во рок од осум дена од
денот на доставувањето на пресметката од банките и
штедилниците од страна на Фондот."
Член 7
Во насловот на глава 4 зборот "исплата" се заменува со зборот "обесштетување".
Член 8
Bo членот 9 ставот 1 се менува и гласи:
"Фондот започнува со обесштетувањето на осигурените депозити на физичките лица во рок од три месеци
од денот на конечноста на одлуката на гувернерот на
Народната банка на Република Македонија за укинување на дозволата за основање и работење на банка или
штедилница."
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Во ставот 2 точки 1 и 2 зборот "депозитот" се заменува со зборовите: "вкупниот депозит".
Во ставот 4 по зборовите: "зголемена за" се додаваат зборовите: "пресметаната, а непристигната".
По ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои
гласат:
"На денот на конечноста на одлуката од ставот 1 на
овој член депозитите вложени во девизи се конвертираат во денари по среден курс на Народната банка на Република Македонија.
Обесштетувањето на денарските и девизните депозити се исплатува во денари."
Член 9
Во насловот на глава 5 зборот "гарантирани" се заменува со зборот "обесштетуваат".
Член 10
Во членот 10 став 1 во воведната реченица зборовите: "гарантира за" се заменуваат со зборовите: "ги осигурува и не ги обесштетува".
Во точка 2 процентот "10%" се заменува со процентот
"5%".
По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:
"5. Депозити кои се поврзани со трансакции со кои
се вршело перење пари доколку прекршителот е осуден и казната е во сила."
Во ставот 2 зборовите: "гаранцијата на депозитот"
се заменуваат со зборовите: "вкупниот износ на депозити на лицето", a пo зборот "обврските" точката се
брише и се додаваат зборовите: "на лицето кон банката
или штедилницата."
Ставот 4 се брише.
Член 11
Во членот 17 став 1 по зборот "должна" се додава
запирка и зборовите: "по барање".
Во ставот 3 по зборот "Македонија" се додаваат
зборовите: "е должна да", зборовите: "штедни влогови"
се заменуваат со зборот "депозити" и после точката се
додава нова реченица која гласи: "Месечните извештаи
се доставуваат до Фондот најдоцна до 25-от ден во
тековниот месец, за претходниот месец."
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
"На барање на Фондот, Народната банка на Република Македонија е должна да му доставува извештај за
банките и штедилниците членки на Фондот врз кои се
преземени мерки за подобрување на состојбата на банката од член 85 став 1 точки: 5,6,7,8,9,10,15,18 и 19 од
Законот за банките.
Извештајот се доставува најдоцна во рок од десет
дена од денот на приемот на барањето доставено од
страна на Фондот."
Досегашнист став 4 кој станува став 5 се менува и
гласи:
"На барање на Фондот, повереникот или привремениот управник именуван од страна на гувернерот на
Народната банка на Република Македонија односно од
Советот на Народната банка е должен да му доставува
на Фондот извештај за финансиската состојба и перспективите на банката и штедилницата. Извештајот се
доставува најдоцна во рок од десет дена од денот на
приемот на барањето доставено од страна на Фондот."
По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои
гласат:
"Банките и штедилниците членки на Фондот се
должни да му доставуваат на Фондот извештај за тримесечна состојба на вкупниот број на штедачи со депозити
во висина до 10.000 ЕВРА, меѓу 10.000 - 20.000 ЕВРА и
над 20.000 ЕВРА. Извештајот се доставува најдоцна до
15-от ден во месецот за претходното тримесечје.
Податоците во извештаите од ставовите 1,3,4,5 и 6
на овој член што ги добива Фондот од Народната банка
на Република Македонија, од повереникот или привремениот управник и од банките и штедилниците претставуваат службена тајна."
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Член 12
По главата 8 се додава нова глава 8-а со четири нови члена 17-а, 17-б, 17-в и 17-г, кои гласат:
"8-а КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 17-а
Co парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок одговорното лице на Народната
банка на Република Македонија ако не ги достави или
ненавремено ги достави до Фондот извештаите од членот 17 ставови 1,3 и 4 на овој закон.
Член 17-б
Co парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе
се казни за прекршок банка или штедилница членка на
Фондот која нема:
- навремено да го достави до Фондот извештајот од
членот 17 став 6 на овој закон;
- во одредениот рок да ја плати дополнителната премија од членот 8 став 1 точка 1 и став 2 на овој закон.
Член 17-в
Co парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се
казни работоводниот орган на банката и другите лица
со посебни права и одговорности во банката, кои нема:
- навремено да го достават до Фондот извештајот
од членот 17 став 6 на овој закон;
- во одреден рок да ја платат дополнителната премија од членот 8 став 1 точка 1 и став 2 на овој закон.
Член17-г
Co парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок повереникот или привремениот
управник на банката или штедилницата поради недоставување или ненавремено доставување на извештајот
од членот 17 став 5 на овој закон."
Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
__________
LIGJI
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT
P{R FONDIN E SIGURIMIT T{ DEPOZITAVE
Neni 1
N[ Ligjin p[r Fondin e sigurimit t[ depozitave
(“Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[“ num[r
63/2000, 29/2002, dhe 43/2002) pas nenit 3 shtohet nen i ri
3-a, si vijon:
"Neni 3-a
Fondi [sht[ institucion i specializuar financiar i cili i
kompenson d[met e depozitave t[ siguruara n[ bankat dhe
kursimoret, n[ t[ cilat ka ndodhur rasti i rrezikut, n[ pajtim
me nenin 9 paragrafi 1 t[ k[tij ligji.“
Neni 2
N[ nenin 4 paragrafin 3 pas fjal[s “kursimore“ vihet
pik[, nd[rsa fjal[t deri n[ fund t[ fjalis[ fshihen.
Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
“Fondi i siguron depozitat e personave fizik, t[
deponuara deri n[ dit[n e anulimit t[ lejes n[ pajtim me
paragraf[t 2 dhe 3 t[ k[tij neni.“
Neni 3
N[ nenin 5 paragrafi 1 p[rqindja “5%“ z[vend[sohet
me p[rqindjen “4%“.
Paragrafi 2 fshihet.
Pas paragrafit 3 i cili b[het paragraf 2 shtohen dy
paragraf[ t[ rinj 3 dhe 4 si vijojn[:
“Kur mjetet e Fondit do ta tejkalojn[ nivelin nga
paragrafi 1 i k[tij nenit, K[shilli Drejtues i Fondit mund t[
marr[ vendim p[r nd[rprerjen e obligimit p[r pages[n e
premis[ n[ Fondin nga ana e bankave dhe kursimoreve.“
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“Me p[rjashtim t[ vendimit nga paragrafi 3 i k[tij neni,
bankat dhe kursimoret paguajn[ premi n[ periudh[ kur jan[
n[n masa p[r p[rmir[simin e gjendjes s[ bank[s, nga neni
85 paragrafi 1 pikat: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18 dhe 19 t[ Ligjit
p[r banka, edhe at[ me shkall[ t[ premis[ s[ barabart[ p[r
t[ gjith[, t[ p[rcaktuar nga ana e K[shillit Drejtues t[
Fondit.“
Neni 4
N[ nenin 6 paragrafin 1 fjal[t: “Fondi siguron mjete“
z[vend[sohen me fjal[t: “Mjetet e Fondit formohen“.
N[ paragrafin 3 fjala “pages[“ z[vend[sohet me fjal[t
“kompensim i d[mit“, nd[rsa para fjal[s “shpenzime“
shtohen fjal[t: “mbulimi i“.
Neni 5
N[ nenin 7 paragrafin 1 p[rqindja “2.5%“
z[vend[sohet me p[rqindjen “0.7%“.
N[ paragrafin 2 pas fjal[s “m[nyra“ shtohet presje dhe
fjala “afati“.
Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
“N[ rast t[ vones[s n[ pages[n e premive nga paragrafi
1 i k[tij nenit, Fondi llogarit dhe paguan kamat[vones[
ligjore.“
Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
“Mjetet e paguara n[ Fondin nga ana e bankave dhe
kursimoreve n[ baz[ t[ premive jan[ t[ pakthyeshme.“
Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:
“Bankat dhe kursimoret e reja t[ formuara jan[ t[
detyruara gjat[ an[tar[simit n[ Fond t[ paguajn[ premi
hyr[se n[ lart[si prej 1% nga kapitali investues.“
Neni 6
N[ nenin 8 fjal[t: “gjat[ paraqitjes s[ rastit t[ rezikut“
fshihen.
N[ pik[n 1 fjal[t: “[sht[ paraqitur rasti i rrezikut“
z[vend[sohen me fjal[t: “guvernatori i Bank[s Popullore t[
Republik[s s[ Maqedonis[ ka marrur vendim definitiv n[
pajtim me nenin 9 paragrafi 1, t[ k[tij ligji“.
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:
“Pagesat plot[suese nga paragrafi 1 pika 1 e k[tij neni,
bankat dhe kursimoret jan[ t[ obliguara t'i paguajn[ n[
llogarin[ e Fondit m[ s[ voni n[ afat prej 8 dit[ve nga dita
e d[rgimit t[ p[rllogaris[ n[ banka dhe kursimore nga ana
e Fondit.“
Neni 7
N[ titullin e Kreut 4 fjala “pages[“ z[vend[sohet me
fjal[t: “kompensim i d[mit“.
Neni 8
N[ nenin 9 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
“Fondi fillon me kompensimin e d[mit t[ depozitave t[
siguruara t[ personave fizik n[ afat prej tre muajve nga dita
e p[rfundimit t[ afatit t[ vendimit t[ guvernatorit t[ Bank[s
Popullore t[ Republik[s s[ Maqedonis[ p[r anulimin e
lejes p[r themelimin dhe pun[n e bank[s ose kursimores."
N[ paragrafin 2 n[ pikat 1 dhe 2 fjala “depoziti“
z[vend[sohet me fjal[t: “depoziti i p[rgjithsh[m“.
N[ paragrafin 4 pas fjal[ve: “e zmadhuar p[r“ shtohen
fjal[t: “e llogaritur, nd[rsa e paarritur“.
Pas paragrafit 4 shtohen dy paragraf[ t[ rinj 5 dhe 6, si
vijojn[:
“N[ dit[n e p[rfundimit t[ vendimit nga paragrafi 1 i
k[tij neni, depozitat e deponuara n[ deviza konvertohen n[
denar[ sipas kursit mesatar[ t[ Bank[s Popullore t[
Republik[s s[ Maqedonis[.
Kompensimi i d[mit t[ depozitave n[ denar[ dhe
deviza paguhet n[ denar[.“
Neni 9
N[ titullin e kapitullit 5 fjala “T[ garantuara“
z[vend[sohet me fjal[t: “kompensojn[ d[min“.
Neni 10
N[ nenin 10 n[ fjalin[ hyr[se paragrafi 1, fjal[t
“garanton p[r“ z[vend[sohen me fjal[t “i siguron dhe nuk
ua kompenson d[min“.
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N[ pik[n 2 p[rqindja “10%“
z[vend[sohet me
p[rqindjen “5%“.
Pas pik[s 4 shtohet pik[ e re 5, si vijon:
“5. Depozitat t[ cilat jan[ t[ lidhura me transakcione
me t[ cilat [sht[ b[r[ larja e parave n[se kund[rvajt[si
[sht[ i d[nuar dhe n[se d[nimi [sht[ n[ fuqi.“
N[ paragrafin 2 fjal[t: “garanca e depozitit“
z[vend[sohen me fjal[t: “shuma e p[rgjithshme e
depozitave t[ personit", kurse pas fjal[s "obligimet" pika
fshihet dhe shtohen fjal[t: "personit ndaj bank[s ose
kursimores."
Paragrafi 4 fshihet.
Neni 11
N[ nenin 17 paragrafin 1 pas fjal[s “e obliguar“ shtohet
presja dhe fjal[t: “me k[rkes[“.
N[ paragrafin 3 pas fjal[s “Maqedonia“ shtohen fjal[t:
“[sht[ e obliguar t[“, fjal[t: “kursimet e deponuara“
z[vend[sohen me fjal[n “depozitat“ dhe pas pik[s shtohet
fjalia e re si vijon: “Raportet mujore d[rgohen n[ Fond m[
s[ voni deri n[ dit[n e 25-t[ t[ muajit n[ vijim, p[r muajin
e kaluar".
Pas paragrafit 3 shtohet pargraf i ri 4 si vijon:
“Me k[rkes[ t[ Fondit, Banka Popullore e Republik[s
s[ Maqedonis[ [sht[ e obliguar t'i paraqes[ raport p[r
bankat dhe kursimoret an[tare t[ Fondit mbi t[ cilat jan[
nd[rmarr[ masat p[r p[rmir[simin e gjendjes s[ bank[s
nga neni 85 paragrafi 1 pikat: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18 dhe
19 nga Ligji p[r Bankat. Raporti dor[zohet m[ s[ voni n[
afat prej 10 dit[ve nga dita e pranimit t[ k[rkes[s s[
paraqitur nga ana e Fondit.“
Paragrafi i gjertanish[m 4 i cili b[het paragraf 5
ndryshohet si vijon:
“Me k[rkes[ t[ Fondit, i besuari ose drejtori i
p[rkohsh[m i em[ruar nga ana e guvernatorit t[ Bank[s
Popullore t[ Republik[s s[ Maqedonis[, p[rkat[sisht nga
K[shilli i Bank[s Popullore [sht[ i obliguar t'i d[rgoj[
Fondit raport p[r gjendjen financiare dhe perspektivat e
bank[s dhe kursimores. Raporti d[rgohet m[ s[ voni n[
afat prej 10 dit[ve nga dita e pranimit t[ k[rkes[s s[
d[rguar nga ana e Fondit.“
Pas paragrafit 5 shtohen dy paragraf[ t[ rinj 6 dhe 7, si
vijojn[:
“Bankat dhe kursimoret an[tare t[ Fondit jan[ t[
obliguara t'i dor[zojn[ Fondit raport p[r gjendjen tremujore
t[ numrit t[ p[rgjithsh[m t[ kursimtar[ve t[ depozitave n[
lart[si prej 10 000 EURO, midis 10 000 - 20 000 EURO
dhe mbi 20 000 EURO. Raporti d[rgohet m[ s[ voni deri
dit[n e pes[mb[dhjet[ t[ muajit p[r tremujor[shin e kaluar.
T[ dh[nat nga raportet nga paragraf[t 1, 3, 4, 5 dhe 6 t[
k[tij neni q[ i fiton Fondi nga Banka Popullore e
Republik[s s[ Maqedonis[, nga i besuari ose drejtori i
p[rkohsh[m dhe nga bankat dhe kursimoret paraqesin
sekret zyrtar.“
Neni 12
Pas Kreut 8 shtohet Kreu i ri 8-a me kat[r nene t[ reja
17-a,17-b, 17-v dhe 17-g si vijojn[:
“8-a DISPOZITAT ND{SHKUESE
Neni 17-a
Me d[nim n[ t[ holla prej 40 000 deri 50 000 denar[ do
t[ d[nohet p[r kund[rvajtje personi p[rgjegj[s i Bank[s
Popullore t[ Republik[s s[ Maqedonis[ n[se nuk i dor[zon
ose i dor[zon me vones[ n[ Fond raportet nga neni 17
paragraf[t 1, 3 dhe 4 t[ k[tij ligji.
Neni 17-b
Me d[nim n[ t[ holla prej 100 000 deri 300 000 denar[
do t[ d[nohet p[r kund[rvajtje banka ose kursimorja
an[tare e Fondit e cila:
- nuk do ta dor[zoj[ me koh[ n[ Fond raportin nga neni
17 paragrafi 6 i k[tij ligji;
- nuk do ta paguaj[ n[ afatin e caktuar premin[
plot[suese nga neni 8 paragrafi 1 pika 1 dhe paragrafi 2 i
k[tij ligji.

25 јули 2003

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Neni 17-v
Me d[nim n[ t[ holla prej 10 000 deri 50 000 denar[ do
t[ d[nohet organi udh[heq[s i bank[s dhe personat tjer[ me
t[ drejta dhe obligime t[ caktuara n[ bank[, t[ cil[t:
- nuk do t'ia dor[zojn[ me koh[ Fondit raportin nga
neni 17 paragrafi 6 i k[tij ligji;
- nuk do ta paguaj[ n[ afatin e caktuar premin[
plot[suese nga neni 8 paragrafi 1 pika 1 dhe paragrafi 2 i
k[tij ligji.
Neni 17-g
Me d[nim n[ t[ holla prej 40 000 deri 50 000 denar[ do
t[ d[nohet p[r kund[rvajtje i besuari ose drejtori i
p[rkohsh[m i bank[s ose kursimores p[r shkak t[
dor[zimit jo me koh[ t[ raportit nga neni 17 paragrafi 5 i
k[tij ligji."
Neni 13
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[
,,Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".
___________

1145.

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
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2003 година.
Бр. 07-3964/1
18 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Лилјана Поповска, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР
Член 1
Во Законот за Централен регистар (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2001) во членот 8
став 1 зборовите: “Базата на податоци“ се заменуваат
со зборот “Податоците“, по зборот “закон“ се додаваат
зборовите: “и друг закон“.
Член 2
Во членот 9 во ставот 2 зборот “завршни“ се заменува со зборот “годишни“.
Член 3
Во членот 14 по зборовите: “можат да ги користат“
се додаваат зборовите: “органите на државната управа“.
Членот 15 се брише.

Член 4

Член 5
Членот 16 се менува и гласи:
“Заинтересираните корисници можат да добијат информации од податоците внесени во регистрите, а за
податоците од одделенијата со статус на регистри можат да побараат и заверен препис кој задолжително им
се издава.
Информациите наведени во ставот 1 од овој член
можат да се добијат лично и по електронски пат, со
исклучок на заверениот препис кој се добива исклучиво лично.“
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Член 6
По членот 18 се додава ново заглавие “Надоместоци
на Централниот регистар“ и нов член 18-а, кој гласи:
“Член 18-а
За извршените услуги од делокругот на својата работа, кој е утврден со овој или друг закон, а кои се однесуваат на упис, внесување, обработување, обединување, класифицирање, селектирање, складирање, чување и користење на податоците во Централниот регистар на Република Македонија, како и дистрибуирање
на податоците до заинтересираните корисници, Централниот регистар на Република Македонија наплаќа
соодветен надоместок кој се утврдува со Тарифа на
Централниот регистар, која ја донесува Управниот одбор на Централниот регистар, а на која согласност дава
Владата на Република Македонија.
Доколку соодветниот надоместок не е платен, ќе
биде определен рок, но не подолг од три дена, во кој
подносителот е должен да го плати надоместокот.
Ако надоместокот се плати во предвидениот рок, ќе
се смета дека поднесокот е примен првиот пат.
Доколку надоместокот не биде платен во предвидениот рок, поднесокот со заклучок ќе се отфрли и ќе се
смета дека не бил ни поднесен.“
Член 7
Во членот 26 ставот 2 се брише.
Во ставот 3 кој станува став 2, запирката по зборот
“вработените“ се заменува со точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 3 и 4.
Член 8
Во членот 28 точката се брише и се додаваат зборовите: “и еднаш годишно поднесува годишна сметка и
извештај за својата работа до Владата на Република
Македонија“.
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
___________
LIGJI
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT
P{R REGJISTRIN QENDROR
Neni 1
Në Ligjin për Regjistrin qendror ("Gazeta zyrtare e
Republik[s s[ Maqedonis[" num[r 50/2001) në nenin 8
paragrafin 1 fjalët: "Baza e të dhënave" zëvendësohen me
fjalën "Të dhënat", pas fjalës "ligj" shtohen fjalët: "dhe ligj
tjetër".
Neni 2
Në nenin 9 në paragrafin 2 fjala "përfundimtare"
zëvendësohet me fjalën "vjetore".
Neni 3
N[ nenin 14 pas fjal[ve: "mund t'i shfryt[zoj[" shtohen
fjal[t: "organet e administrat[s shtet[rore".
Neni 4
Neni 15 fshihet.
Neni 5
Neni 16 ndryshohet si vijon:
"Shfrytëzuesit e interesuar mund të marrin informata
nga të dhënat e vendosura në regjistrat, ndërsa për të
dhënat nga seksionet me status regjistri mund të kërkojnë
edhe kopje të verifikuar e cila domosdo u jepet.
Informatat e dhëna në paragrafin 1 të këtij neni, mund
të merren personalisht dhe me anë të postës elektronike,
me përjashtim të kopjes së verifikuar e cila merret vetëm
personalisht."
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Neni 6
Pas nenit 18 shtohet kapitull i ri "Kompensime
Regjistrit qendror" dhe nen i ri 18-a, si vijon:

të

"Neni 18-a
Për shërbimet e kryera nga fushëveprimi i punës së tij,
i cili është i përcaktuar me këtë ose me ligj tjetër, të cilat u
takojnë regjistrimit, vendosjes, përpunimit, bashkimit,
klasifikimit, seleksionimit, depoimit, ruajtjes dhe
shfrytëzimit të të dhënave në Regjistrin qendror të
Republikës së Maqedonisë, si dhe distribuimin e të
dhënave deri te shfrytëzuesit e interesuar, Regjistri qendror
i Republikës së Maqedonisë inkason kompensim përkatës i
cili përcaktohet me Tarifën e Regjistrit qendror, të cilin e
sjell Këshilli drejtues i Regjistrit qendror, e për të cilën
pajtim jep Qeveria e Republikës së Maqedonisë.
Në qoftë se kompensimi përkatës nuk është i paguar,
do të caktohet afat, por jo më i gjatë se tri ditë, në të cilin
kërkuesi është i obliguar ta paguajë kompensimin.
Nëse kompensimi paguhet në afatin e paraparë, do të
konsiderohet se paraqitja është e pranuar herën e parë.
Në qoftë se kompensimi nuk paguhet në afatin e
paraparë, paraqitja me përfundim do të refuzohet dhe do të
konsiderohet se as nuk ka qenë e paraqitur."
Neni 7
Në nenin 26 paragrafi 2 fshihet.
Në paragrafin 3 i cili b[het paragraf 2, presja pas
fjalëve "të punësuarit" zëvendësohet me pikë dhe fjalët deri
në fund të fjalisë fshihen.
Paragraf[t 4 dhe 5 b[hen paragraf[ 3 dhe 4.
Neni 8
Në nenin 28 pika fshihet dhe shtohen fjalët: "dhe një
herë në vit paraqet llogari vjetore dhe raport për punën e
saj deri në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë".
Neni 9
Ky Ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
___________

1146.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Макеоднија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЗИНГ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за лизинг,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2003 година.
Бр. 07-3693/1
18 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Лилјана Поповска, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЛИЗИНГ
Член 1
Во Законот за лизинг ("Службен весник ка Република Македонија" бр. 4/2002) членот 1 се менува и гласи:
"Co овој закон се уредува начинот и условите на вршење на лизинг со подвижен и недвижен предмет, како
и правата и обврските на страните во договорот за лизинг."
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Член 2
Во членот 2 ставот (1) се менува и гласи:
"Лизингот е активност која се однесува на подвижен
предмет и недвижен предмет, при која корисникот на
лизинг го определува предметот на лизинг кој е купен
или произведен од страна на давателот на лизинг и се
дава на користење на корисникот на лизинг за договорен
временски период, во замена за плаќање на надомест за
користење на предметот на лизинг, врз основа на договорот за лизинг кој е склучен меѓу давателот и корисникот на лизинг, според условите определени во него.“
По ставот 1 се додаваат два нови става (2) и (3) кои
гласат:
"(2) Финансиски лизинг е оној лизинг со кој се
пренесуваат сите ризици и користи кои произлегуваат
од сопственоста на еден предмет, било да е тој
подвижен или недвижен, при што со истекот на
определен временски период сопственоста може, но не
мора да биде пренесена.
(3) Оперативен лизинг е секој лизинг кој не е
финансиски лизинг.“
Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (4), (5) и (6).
Ставот (5) кој станува став (7) се менува и гласи:
"Предмет на лизинг е секој подвижен и недвижен
предмет кој се дава на користење на корисникот, освен
оној за кој со закон има ограничување да може да биде
предмет на лизинг (во натамошниот текст: предмет).“
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (8) и (9).
Член 3
Во членот 3 ставот (1) се менува и гласи:
"Даватели на лизинг се домашни трговски друштва
и странски трговски друштва кои имаат основано подружница во Република Македонија, во согласност со
Законот за трговските друштва и кои вршат лизинг
според начинот и условите утврдени со овој закон."
Ставот (2) ce менува и гласи:
"За да може трговското друштво и подружница на
странско трговско друштво од ставот (1) на овој член
да биде давател на финансиски лизинг во Република
Македонија, треба да добие дозвола од Министерството за финансии за вршење финансиски лизинг во согласност со овој закон."
Во ставот (4) зборовите: "вршење на лизинг" се заменуваат со зборовите: "добивање на дозволата од ставот (2) на овој член".
Членот 4 се брише.

Член 4

Член 5
Во членот 7 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
"освен ако поинаку не е предвидено во договорот за
купопродажба."
Во ставот (5) зборот "продажба" се заменува со зборот "купопродажба".
Во ставот (6) бројот "4" се заменува со бројот "5".
Член 6
Во членот 8 став (3) во втората реченица зборот
"тоа" по зборот "кога" се брише.
Член 7
Во членот 10 став (2) зборот "износи" се заменува
со зборот "надоместоци", a пo зборовите: "произлегуваат од договорот за лизинг", се додава зборот "освен".
Член 8
Во членот 11 став (5) во точката a) пo зборот "плаќање" се додаваат зборовите: "надомест за користење
на предметот на лизинг".
Член 9
Во членот 12 по зборот "Давателот" се додаваат
зборовите: "на финансиски лизинг".

25 јули 2003

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 10
Во членот 13 став (1) зборовите: "извршување на
договорот за лизинг од корисникот" се заменуваат со
зборовите: "истекот на периодот за кој е склучен договорот за лизинг".
Член 11
Во насловот пред членот 14 зборовите: "по договорот за лизинг" се заменуваат со зборот "надомест".
Во ставот (1) пo зборот "плаќање" се додаваат зборовите: "надомест за користење на предметот на лизинг".
Во ставот (2) зборовите: "по договорот за лизинг"
се заменуваат со зборовите: "на надомест за користење
на предметот на лизинг".
Во ставот (3) зборовите: "по договорот за лизинг"
се заменуваат со зборовите: "на надомест за користење
на предметот на лизинг", a зборот "отплати" се заменува со зборот "надоместоци".
Во ставот (4) зборот "по" се заменува со зборовите:
"согласно со".
Член 12
Насловот пред членот 15 се менува и гласи: "Даночен третман".
Член 13
Во членот 15 по ставот (3) се додава нов став (4),
кој гласи:
"(4) Министерот за финансии поблиску го пропишува начинот на евидентирање на финансискиот лизинг во однос на признавањето и непризнавањето на
амортизацијата како расход во даночниот биланс од
ставовите (2) и (3) на овој член."
Член 14
Насловот пред членот 16 се менува и гласи "Надзор".
Член 15
Членот 16 се менува и гласи:
"(1) Министерството за финансии врши надзор на давателот на финансиски лизинг во согласност со овој закон.
(2) Давателот и корисникот-правно лице е должен,
на барање на Министерството за финансии, да ги достави финансиските извештаи.
(3) При вршење на надзор од страна на Министерството за финансии, давателот на лизинг ги става на
увид сите податоци, информации и документи во врска
со вршењето на лизинг. За констатираните неправилности Министерството за финансии составува записник
со кој го задолжува давателот во определен рок да ги
отстрани неправилностите.
(4) Доколку давателот не ги отстрани неправилностите од извршениот надзор вo определениот рок, Министерството за финансии може да преземе мерки согласно со овој закон, како и да ја одземе дозволата.
(5) Министерството за финансии со решение ја одзема дозволата за вршење лизинг од давателот на финансиски лизинг.
(6) Решението од став 5 на овој член се објавува во јавни гласила и за истото се известува Централниот регистар."
Член 16
Bo членот 18 став 1 алинејата 2 се брише.
Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
___________
LIGJI
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT
P{R LIZING
Neni 1
N[ Ligjin p[r lizing (“Gazeta Zyrtare e Republik[s s[
Maqedonis[“ num[r 4/2002) neni 1 ndryshohet si vijon:
“Me k[t[ ligj rregullohen m[nyra dhe kushtet p[r
kryerjen e lizingut me l[nd[t e tundshme dhe t[
patundshme, si dhe t[ drejtat dhe obligimet e pal[ve n[
marr[veshje p[r lizing."
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Neni 2
N[ nenin 2 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
“Lizingu [sht[ aktivitet q[ ka t[ b[j[ p[r l[nd[t e
tundshme dhe t[ patundshme, gjat[ s[ cil[s shfryt[zuesi i
lizingut e p[rcakton l[nd[n e lizingut e cila [sht[ e bler[ ose
e prodhuar nga ana e dh[n[sit t[ lizingut dhe i jepet n[
shfryt[zim shfryt[zuesit t[ lizingut p[r periudh[ t[
kontraktuar kohore, n[ z[vend[sim p[r pages[n e
kompensimit p[r shfryt[zimin e l[nd[s s[ lizingut, n[ baz[ t[
marr[veshjes p[r lizing e cila b[het nd[rmjet dh[n[sit dhe
shfryt[zuesit t[ lizingut, sipas kushteve t[ p[rcaktuara n[ t[."
Pas paragrafit 1 shtohen dy paragraf[ t[ rinj (2) dhe (3),
si vijojn[:
"(2) Lizingu financiar [sht[ ai lizing me t[ cilin barten
t[ gjitha rreziqet dhe dobit[ t[ cilat dalin nga pron[sia e nj[
l[nde, qoft[ ajo t[ jet[ e tundshme ose e patundshme, gjat[
s[ cil[s me kalimin e afatit t[ caktuar kohor[ pron[sia
mundet por nuk [sht[ e domosdoshme t[ bartet.
(3) Lizingu operativ [sht[ secili lizing i cili nuk [sht[
lizing financiar.
Paragraf[t (2), (3) dhe (4) b[hen paragraf[ (4), (5) dhe (6).
Paragrafi (5) i cili b[het paragraf (7) ndryshohet si
vijon:
“L[nd[ e lizingut [sht[ secila l[nd[ e tundshme dhe e
patundshme e cila i jepet n[ shfryt[zim shfryt[zuesit,
p[rve] asaj p[r t[ cil[n me ligj ka kufizime q[ t[ mund t[
jet[ l[nd[ e lizingut (n[ tekstin e m[tejm[: l[nda)."
Paragraf[t (6) dhe (7) b[hen paragraf[ (8) dhe (9).
Neni 3
N[ nenin 3 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
“Dh[n[s t[ lizingut jan[ shoqatat tregtare t[ vendit dhe
shoqatat e huaja tregtare t[ cilat kan[ themeluar deg[ n[
Republik[n e Maqedonis[, n[ pajtim me Ligjin p[r
Shoqatat tregtare, e t[ cilat b[jn[ lizing sipas m[nyr[s dhe
kushteve t[ p[rcaktuara me k[t[ ligj."
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Q[ t[ mundet Shoqata tregtare dhe dega e shoqat[s s[
huaj tregtare nga paragrafi (1) i k[tij neni t[ jet[ dh[n[s i
lizingut financiar n[ Republik[n e Maqedonis[, duhet t[
marr[ leje nga Ministria e Financave p[r kryerjen e lizingut
financiar n[ pajtim me k[t[ ligj."
N[ paragrafin (4) fjal[t: “kryerje t[ lizingut“
z[vend[sohen me fjal[t: “marrja e lejes nga paragrafi (2) i
k[tij neni.
Neni 4
Neni 4 fshihet.
Neni 5
N[ nenin 7 paragrafin (2) pika n[ fund t[ fjalis[
z[vend[sohet me presje dhe shtohen fjal[t: “p[rve] n[se
ndryshe nuk [sht[ e parapar[ n[ marr[veshje p[r
shitblerje".
N[ paragrafin (5) fjala “shitje" z[vend[sohet me fjal[n
“shitblerje".
N[ paragrafin (6) numri "4" z[vend[sohet me numrin "5".
Neni 6
N[ nenin 8 paragrafin (3) n[ fjalin[ e dyt[ fjala “ajo"
pas fjal[s “kur“ fshihet.
Neni 7
N[ nenin 10 paragrafi (2) fjala “shumat" z[vend[sohet
me fjal[n “kompenzime", nd[rsa pas fjal[ve: “dalin nga
marr[veshja p[r lizing," shtohet fjala “p[rve]".
Neni 8
N[ nenin 11 paragrafi (5) n[ pik[n a) pas fjal[s
“pages[“ shtohen fjal[t: “e kompensimit p[r shfryt[zimin e
l[nd[s s[ lizingut".
Neni 9
N[ nenin 12 pas fjal[s “Dh[n[si’’ shtohen fjal[t: “t[
lizingut financiar".
Neni 10
N[ nenin 13 paragrafi (1) fjal[t: “kryerja e
marr[veshjes p[r lizing nga shfryt[zuesi’’ z[vend[sohen
me fjal[t: “kalimi i koh[s p[r t[ cil[n [sht[ n[nshkruar
marr[veshja p[r lizing".
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Neni 11
N[ titullin para nenit 14 fjal[t: “sipas marr[veshjes p[r
lizing“ z[vend[sohen me fjal[n “kompensim“.
N[ paragrafin (1) pas fjal[s “pages[ “ shtohen fjal[t:
“kompensim p[r shfryt[zimin e l[nd[s p[r lizing“.
N[ paragrafin (2) fjal[t: “sipas marr[veshjes p[r
lizing“ z[vend[sohen me fjal[t: “t[ kompensimit p[r
shfryt[zimin e l[nd[s p[r lizing“.
N[ paragrafin (3) fjal[t: “sipas marr[veshjes p[r lizing“
z[vend[sohen me fjal[t: “t[ kompensimit", nd[rsa fjala
“pagesa“ z[vend[sohet me fjal[n “kompensime“.
N[ paragrafin (4) fjala “sipas“ z[vend[sohet me fjal[t:
“n[ pajtim me“.
Neni 12
Titulli para nenit 15 ndryshohet si vijon: “Trajtim
tatimor“.
Neni 13
N[ nenin 15 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4),
si vijon:
“(4) Ministri i Financave p[r s[ af[rmi e rregullon
m[nyr[n e evidentimit t[ lizingut financiar n[ raport t[
pranimit dhe mospranimit t[ amortizimit si t[ dala n[
bilancin tatimor nga paragrafi (2) dhe (3) t[ k[tij neni."
Neni 14
Titulli para nenit 16 ndryshohet si vijon: “Mbik[qyrje“.
Neni 15
Neni 16 ndryshon si vijon:
“(1) Ministria e Financave b[n mbik[qyrjen e dh[n[sit
t[ lizingut financiar n[ pajtim me k[t[ ligj.
(2) Dh[n[si dhe shfryt[zuesi - person juridik [sht[ i
obliguar, me k[rkes[ t[ Ministris[ s[ Financave, t'i
paraqes[ raportet financiare.
(3) Gjat[ kryerjes s[ mbik[qyrjes nga ana e Ministris[
s[ Financave, dh[n[si i lizingut i jep n[ shqyrtim t[ gjitha
t[ dh[nat, informatat dhe dokumentet n[ lidhje me kryerjen
e lizingut. P[r parregullsit[ e konstatuara, Ministria e
Financave p[rpilon procesverbal me t[ cilin e obligon
dh[n[sin n[ afat t[ caktuar t'i m[njanoj[ parregullsit[.
(4) N[se dh[n[si nuk i largon parregullsit[ nga
mbik[qyrja e b[r[ n[ afatin e caktuar, Ministria e
Financave mund t[ nd[rmarr[ masa n[ pajtim me k[t[ ligj,
si dhe t'ia marr[ lejen.
(5) Ministria e Financave me vendim e merr lejen p[r
kryerjen e lizingut nga dh[n[si i lizingut financiar.
(6) Vendimi nga paragrafi 5 i k[tij neni shpallet n[
mjetet publike dhe p[r t[ nj[jt[n informohet Regjistri
Qendror.“
Neni 16
N[ neni 18 n[ paragrafin 1 alineja 2 fshihet.
Neni 17
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[
“Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[“.
___________

1147.

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на
Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), Претседателот на Република
Македонија, донесе
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III
Овој указ влегува во сила веднаш.
Указ бр. 5
15 јули 2003 година
Скопје

1148.

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
___________

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на
Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), Претседателот на Република
Македонија, донесе
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
I
Г-дин Махи Несими, се поставува за извонреден и
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во
Република Хрватска, со седиште во Загреб.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила веднаш.
Указ бр. 6
15 јули 2003 година
Скопје

1149.

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
___________

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на
Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), Претседателот на Република
Македонија, донесе
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА
I
Г-дин Благој Зашов, се отповикува од должноста
извонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Романија, со седиште во Букурешт.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила веднаш.
Указ бр. 7
15 јули 2003 година
Скопје

1150.

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
___________

УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ХРВАТСКА

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на
Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), Претседателот на Република
Македонија, донесе

I
Г-дин Сервет Авзиу, се отповикува од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска, со седиште во Загреб.

УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.

I
Г-дин Тихомир Илиевски, се поставува за извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Романија, со седиште во Букурешт.

25 јули 2003
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Бр. 49 - Стр. 45

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила веднаш.
Указ бр. 8
Претседател
15 јули 2003 година
на Република Македонија,
Скопје
Борис Трајковски, с.р.
___________

професионални војници, војници на служење на воениот рок, питомци на Воената академија, лица на стручно
оспособување и усовршување за офицери и подофицери, воени обврзници во резервниот состав на Армијата
додека се повикани да извршуваат права и должности
од областа на одбраната во врска со извршување на воената обврска (во натамошниот текст: воени лица) и
цивилни лица на служба во Армијата за постигнат исклучителен успех во службата.

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на
Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), Претседателот на Република
Македонија, донесе
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
АЛБАНИЈА

Член 2
Плакети, значки, награди и пофалници на Армијата,
се доделуваат по повод Денот на Армијата - “18-ти
Август“, денот на единицата на Армијата, државни
празници, јубилеи, заминување во пензија и други значајни настани.

1151.

I
Г-дин Ристо Никовски, се отповикува од должноста
извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија, со седиште во Тирана.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила веднаш.
Указ бр. 9
Претседател
15 јули 2003 година
на Република Македонија,
Скопје
Борис Трајковски, с.р.
___________

1152.

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на
Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), Претседателот на Република
Македонија, донесе
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА
I
Г-ѓа Елеонора Каранфиловска-Ретклиф, се поставува за извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија, со седиште
во Тирана.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила веднаш.
Указ бр. 10
Претседател
15 јули 2003 година
на Република Македонија,
Скопје
Борис Трајковски, с.р.
___________

1153.

Врз основа на член 23 став 2 и член 251 точка 11 од
Законот за служба во Армијата на Република Македонија(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/2002, 98/2002 и 25/2003), претседателот на Република
Македонија, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПЛАКЕТИ, ЗНАЧКИ, НАГРАДИ
И ПОФАЛНИЦИ НА ВОЕНИ И ЦИВИЛНИ ЛИЦА
НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој правилник се уредува доделувањето на плакетите, значките, наградите и пофалниците на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст:
Армијата) на воени старешини-офицери и подофицери,

Член 3
Плакети, значки, награди и пофалници на Армијата
можат да се доделат и посмртно, на некој од членовите
од потесното семејство на наградениот.
Член 4
Плакета на Армијата се доделува од началникот на
Генералштабот на Армијата или од него овластено лице, на предлог од Кадровскиот совет на началникот на
Генералштабот на Армијата.
Член 5
Плакети на Армијата се: Голема плакета, Средна
плакета и Мала плакета.
Член 6
Голема плакета се доделува на воените и цивилните
лица на служба во Армијата за повеќегодишни остварени особени резултати во обуката и севкупната дејност во изградбата на борбената готовност и оспособувањето на Армијата.
Член 7
Во знак на признание за исклучително успешно работно ангажирање во изградбата на Армијата, Голема
плакета може да се додели и на припадници од постојаниот состав на Армијата на кои службата им престанува по основ на пензионирање.
Член 8
Средна плакета се доделува на воените и цивилните
лица на служба во Армијата за остварени особени резултати во обуката и севкупната дејност во изградбата
на борбената готовност и оспособувањето на Армијата.
Член 9
Средна плакета може да се додели и на припадници
од постојаниот состав на Армијата во знак на признание
за работното ангажирање во изградбата на Армијата по
поминати 20 години служба или за остварени исклучително високи резултати во обуката и борбената изградба
на Армијата и пред поминати 20 години служба.
Член 10
Мала плакета се доделува на воените и цивилните
лица на служба во Армијата за остварени резултати во
обуката и севкупната дејност во изградбата на борбената готовност и оспособувањето на Армијата.
Член 11
Мала плакета може да се додели и на припадници
од постојаниот состав на Армијата во знак на признание за работното ангажирање во изградбата на Армијата по поминати 10 години служба во Армијата или за
остварени исклучително високи резултати во обуката и
борбената изградба на Армијата и пред поминати 10
години служба.

Стр. 46 - Бр. 49
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Член 12
Големата плакета се изработува на основа во правоаголна форма со димензии 180х130х18мм, а симболот
со димензии 135х75мм.
Големата плакета се предава и чува во кутија.
Средната плакета се изработува на основа во правоаголна форма со димензии 150х85х15мм. Симболот е
со димензии 95х55мм и на задната страна има механизам за закачување.
Малата плакета се изработува на основа во правоаголна форма со димензии 100х60х10мм. Симболот е со
димензии 65х40мм и на задната страна има механизам
за закачување.

25 јули 2003

- команданти на КоВ, ВВ и ПВО, обука,
ВА специјални единици и логистика
до 9 дена
- командант на полк - бригада
до 7 дена
- командант на баталјон
до 5 дена
- командир на чета
до 2 дена
б) На воени старешини и цивилни лица
- министерот за одбрана
до 15 дена
- началникот на Генералштабот на Армијата до 12 дена
- команданти на КоВ, ВВ и ПВО, обука,
ВА специјални единици и логистика
до 7 дена
- командант на полк - бригада
до 5 дена

Член 13
Големата, Средната и Малата плакета се изработуваат од дрво-варена бука.
Симболот на плакетите од став 1 на овој член е стилизиран цвет од сончоглед изработен од метал во златно жолта боја. Цветот го претставуваат 12 листови со
златно жолта боја обвиени со две ловорови гранчиња
со златно жолта боја во полукруг, а во средината е црвено поле со кружен облик на кое е испишан текстот
“АРМ“.
Под цветот од сончоглед се наоѓа плоснат меч во
вертикална положба, така што почетокот на венецот започнува од ограничувачот на дршката на мечот, а завршува на првата третина од горниот дел на сечивото.
Симболот е изработен во форма на овал со релјеф.
Основата на која е изведен симболот е од пластифициран материјал со сјајна црвена боја и во облик на елипса.
Симболот е прикажан на Образец број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 20
Како награда во вид на предмет може да се додели
огнено оружје - пиштол или пушка, часовник, слика,
книга и други предмети.
Поединечната вредност на наградата од став 1 на
овој член не може да изнесува повеќе од 1.000 ЕВРА во
денарска противвредност по среден курс на Народната
банка на Република Македонија.

Член 14
Голема, Средна и Мала плакета може да се додели
само еднаш.
Доделувањето на Големата, односно Средната плакета не ја исклучува можноста од доделување на Средна,
односно Мала плакета.
Член 15
Значка на Армијата се доделува од началникот на
Генералштабот на Армијата, а со негова согласност и
од воените старешини до ранг заклучно со командант
на полк - бригада.
Член 16
Значка на Армијата се доделува заедно со плакета
на Армијата или посебно, во знак на сеќавање на некој
настан.
Член 17
Значката на Армијата се изработува од метал во
златно жолта боја, прелиен со високо сјајна смола која
му дава волумен на симболот, во форма на елипса со
димензии 47х28мм и од задната страна има механизам
за закачување.
Симболот на значката е ист како и симболот на плакетата на Армијата.
Член 18
Награди на Армијата се доделуваат на воени и цивилни лица на служба во Армијата за вонредно залагање и постигнување исклучителни резултати во извршувањето на работите и задачите во службата.
Наградите се доделуваат како наградно отсуство
на воено и цивилно лице и како награди во вид на
предмети.
Член 19
Наградни отсуства можат да се доделуваат од министерот за одбрана и од воените старешини на командни или раководни должности, и тоа:
а) На професионални војници, војници и питомци
на Воената академија:
- министерот за одбрана
до 15 дена
- началникот на Генералштабот на Армијата до 12 дена

Бр. 07-911
24 јули 2003 година
Скопје

Член 21
Пофалница на Армијата се доделува од министерот
за одбрана и од воени старешини на командни должности до полк - бригада, за вонредно залагање и постигнати особени резултати во извршувањето на работите и
задачите на службата.
Член 22
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски,с.р.
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1154.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а
Подвлекувајќи ја својата улога на претставнички
орган на граѓаните и носител на законодавната власт во
државата;
Тргнувајќи од консензуалната определеност на сите
релевантни политички субјекти во Република Македонија за полноправно членство на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија;
Изразувајќи ја определбата за изградба на стабилна
Република Македонија и Југоисточна Европа, потполно
интегрирана во европската и во евроатланската заедница,
заснована на демократијата, владеењето на правото и почитувањето на човековите права и темелните слободи;
Истакнувајќи ги блиските билатерални, регионални
и мултилатерални врски на Република Македонија со
САД, Европската Унија како и со земјите од регионот,
а со кои се придонесува за побрза интеграција на земјите од Југоисточна Европа во европските и транс-атланските структури;
Потврдувајќи ја својата посветеност за целосен развој
на демоктаските институции и граѓанското општество и
за забрзано спроведување на демократските реформи;
Поздравувајќи ги придобивките од историските достигнувања на Самитот на НАТО во Прага и Самитот
на Европската Унија во Копенхаген, кои ја потврдија
политиката на “отворени врати“ за целосна интеграција
на нови членки, како предуслов за изградба на една нова Европа во која секоја држава, секоја етничка заедница, секоја верска заедница и секој граѓанин ќе ја ужива
безбедноста, сигурноста и почитувањето;
Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 јули 2003 година, донесе
ДЕКЛАРАЦИЈА
ЗА ПОДДРШКА НА ПОВЕЛБАТА ЗА ПАРТНЕРСТВО
МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, РЕПУБЛИКА
АЛБАНИЈА, РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА И СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ
(ЈАДРАНСКА ПОВЕЛБА)
1. Собранието на Република Македонија ја истакнува цврстата поддршка на Јадранската повелба како потврда на аспирациите на Република Македонија за целосна интеграција во НАТО, како и во Европската
Унија;
2. Собранието ја потенцира важноста на потпишувањето на Јадранската повелба, како битен чекор кон
полноправно членство на Република Македонија во
НАТО и во Европската Унија;
3. Собранието го поддржува потпишувањето на Јадранската повелба како израз на пријателството и стратешкото партнерство меѓу Република Македонија и
САД;
4. Собранието ја поздравува трајната определба на
САД за независност, територијална целосност и безбедност на Република Македонија, поддржувајќи ја во
нејзината заложба за полноправно членство во НАТО и
во Европската Унија;
5. Собранието ја изразува својата убеденост дека
имплементацијата на Јадранската повелба ќе ја зацврсти стабилноста и безбедноста во државата и регионот
и ќе служи како основа во изградбата на заеднички колективен безбедносен и одбранбен систем;
6. Собранието дава поддршка на Владата на Република Македонија за интензивирање на активностите
кои ќе овозможат целосно имплементирање на начелата од Јадранската повелба;
7. Собранието ќе ја динамизира својата улога во исполнувањето на акционата програма за членство во
НАТО, со донесување на сите неопходни закони, и со
таа цел, ќе го забрза процесот на демократските реформи и на консолидацијата на економијата;
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8. Собранието ќе остварува интензивна соработка
со парламентите на земјите потписнички на Јадранската повелба, во насока на забрзана реализација на договорените заложби и обврски;
9. Собранието укажува на потребата, а и ќе придонесе за поттикнување и развој на јавното мислење и
јавната свест во Република Македонија за придобивките од нејзиното полноправно членство во НАТО и во
Европската Унија;
10. Оваа декларација да се достави до Претседателот на Република Македонија, Владата на Република
Македонија, Генералниот секретар на НАТО, парламентите на земјите-членки на НАТО и Европската
Унија и парламентите на земјите-потписнички на Повелбата;
11. Оваа декларација ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4001/1
22 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.
_______________________________________________

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека по
предметот на овој суд XXII.П. бр. 3085/01, по тужбата
на тужителот РО за одмор и рекреација на деца “Младост“ Скопје, ул. “Багдадска“ бр. 26-б, против тужениот
Огнен Дедиќ од Скопје, сега со непозната адреса на живеење, за исплата на долг, вредност на спорот 44.800,00 денари, со решение на ЈУ МЦСР на град Скопје бр. 3020399 од 20.06.2003 година, за посебен старател на тужениот кој ќе ги штити неговите интереси во постапката
се додека не се појави тужениот или од него овластен
полномошник, е поставен Никола Стојанов, адвокат од
Скопје - ДТЦ “Мавровка“ ламела Ц кат 5-ти локал 4.
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XXII П. бр.
3085/01.
(20142)
ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО
Пред Основниот суд во Делчево е поведена оставинска постапка за расправање на оставнината на оставателот Ламов Ферат, порано од Делчево, кој починал
на 02.01.2002 година. Како наследници се пријавени и
неговите деца Ламов Амет и Ламова Сабина, и двајцата
со непозната адреса на живеење.
Се повикуваат наследниците да се јават во судот во
рок од една година од денот на објавувањето на огласот и да ги достават нивните адреси на живеење. Во
спротивно, на истите ќе им биде поставен привремен
старател кој ќе ги застапува во постапката.
Од Основниот суд во Делчево, О. бр. 35/2002. (20351)
__________
Пред Основниот суд во Делчево, е поведена постапка за расправање на оставината на Абдула Смаил
Жрков, порано од с. Звегор, СО Делчево, кој починал
на 13.03.1971 година во с. Звегор.
По испитување на смртовницата од страна на судот,
се утврди дека не е познато дали има наследници.
Се повикуваат лицата што полагаат право на наследство да се јават во судот во рок од една година од
денот на објавувањето на огласот или да ја достават
својата адреса на живеење.
Доколку во пропишаниот рок од една година не се
јави никој кој полага право на наследство, судот ќе донесе решение оставината да се предаде на Република
Македонија.
Од Основниот суд во Делчево, О. бр. 66/2002. (20355)
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ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП
Пред Основниот суд во Прилеп поднесена е тужба
за развод на брак од страна на тужителот Горан Чергоски од Прилеп, ул. “Мице Козар“ бр. 30, против тужената Мирјана Чергоска од Прилеп, сега во Австралија,
со непозната адреса.
Бидејќи, тужената Мирјана Чергоска е со непозната
адреса на живеење, се повикува во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот да се јави пред Основниот суд
во Прилеп или да одреди свој полномошник. Доколку
не го стори тоа во определениот рок, ќе и биде поставен одреден привремен застапник кој ќе ги застапува
нејзините интереси во судот до правосилното окончување на постапката.
Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 758/2003.
(20346)
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО
Пред овој суд се води постапка за развод на брак,
по тужба на тужителот Мехрије Аслани од Тетово против тужениот Шефкет Аслани од Тетово, сега со непозната адреса во Австралија.
Се повикува Аслани Шефкет од Тетово, сега со непозната адреса во Австралија, да се јави во рок од 30
дена пред Основниот суд во Тетово или да назначи свој
полномошник кој ќе ги застапува неговите права и интереси во оваа постапка, сé до окончувањето на спорот
или до неговото јавување пред судот.
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 447/2003.
(20342)
__________
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за
исплата на долг, по тужба на АД за осигурување и реосигурување “Кјуби Македонија“-Филијала Тетово, против тужениот Блерим Амити од с. Глоѓи. Вредност на
спорот 41.154,00 денари.
Се повикува тужениот Блерим Амити од с. Глоѓи,
сега со непозната адреса во Швајцарија, да се јави во
Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во
спротивно, преку Центарот за социјални работи Тетово
ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното завршување на спорот.
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 492/2003.
(20344)
_______________________________________________
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ
НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ
Основниот суд во Кратово, со решение Зг. бр.
3/2003 од 11.07.2003 година, во судскиот регистар на
здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани “Пријатели на Кратово“ од Кратово, ул. “Гоце Делчев“ бр. 50.
Основни цели и задачи на здружението се: остварување, економско, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и други права, интереси и уверувања во согласност со уставот и законот.
Лице овластено за застапување е Марјан Арсовски
од Кратово.
Од Основниот суд во Кратово, Зг. бр. 3/2003.
(19957)
__________
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр.
28/2003 од 30.06.2003 година, во судскиот регистар на
здруженија на граѓани и фондации го запиша проширувањето на подрачјето на организирање и делување на
здружението на граѓани Здружение на возачи-Прилеп,
чие основање е запишано со решение на Основниот
суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 34/98 од 31.03.1999 година.
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Како подрачје на организирање и делување на здружението се запишуваат Прилеп и с. Алданци, Крушево.
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 28/2003.
(19960)
__________
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение
Рег. Згф. бр. 12/1999 од 30.06.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води
при Основниот суд во Тетово, се запишани измени на
називот на здружението на граѓани со име Фудбалски
клуб Шкендија Тетово, запишано под Рег. бр. 12/199 од
16.01.1999 година.
Се додава бројката “79“ кон називот Фудбалски
клуб “Шкендија“.
Пречистен текст: Фудбалски клуб “Шкендија“ 79
Тетово.
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 12/1999.
(19962)
__________
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение
Рег. Згф. бр. 31/03 од 11.07.2003 година, во регистарот
на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани “Граѓанско право“-Тетово, ул. “Бл.
Тоска“ бр. 29/9.
Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: хуманитарна помош за сиромашни лица, помош
на раселени лица, организирање на спортски активности,
промовирање на соживот и толеранција, грижа за стари
лица и изнемоштени лица, спречување на комерцијалното
искористување на малолетни лица, подигање на еколошката совест и организирање на еколошки активности за
здрава и животна средина, организирање на спортски
активности за младите, вклучување на младите во културно-забавни, еколошки, спортски и образовни активности,
соработка со сродни организации од странство, развој на
демократијата и цивилното општество.
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на
здружението е подрачјето на град Тетово и цела територија на РМ.
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да почне со работа од 11.07.2003 година.
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 31/03.
(19963)
__________
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение
Рег. Згф. бр. 30/03 од 03.07.2003 година, во регистарот
на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани-Спортско риболовно здружение
РАКИТА Вратница.
Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: здружување на членство поради организирано развивање на риболовните способности и воопшто развој на риболовниот спорт и рибарството, унапредување на условите за лично и колективно усовршување на риболовните способности на членството,
унапредување на стручната и техничката работа и
активности, унапредување на речниот и езерскиот риболов, унапредување на клубско-риболовниот спорт,
финансирање програми и планови за работа, одговорноста за извршување на функциите, безбедност и јавност во работата, унапредување и заштита на човековата околина, организирање на натпревари со други риболовни здруженија, организирање на активности за
чиста река, речна вода, чист речен амбиент и чиста човекова околина-средина.
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на
здружението е подрачјето на град Тетово и на цела територија на РМ.
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да почне со работа на 03.07.2003 година.
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 30/03.
(19964)
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Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение
Рег. Згф. бр. 10/03 од 01.07.2003 година, во регистарот
на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани-Културно уметничко друштво “ЈЕНИ ЈАХАТ“ - Тетово.
Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: унапредување, организирање и развивање на културата и уметноста, обезбедување на услови за постојан
развој на културно уметничката дејност на турската заедница во РМ, репрезентирање на културно-уметничките
вредности во рамките на РМ, стручно издигнување и усовршување на членовите, обезбедување на материјални услови за развој на културно-уметничката дејност врз база
на аматеризмот, организирање на средби, советувања, манифестации, приредби за задоволување на културноуметничките потреби на граѓаните како учество на разни
приредби, смотри, фестивали и други културни уметнички манифестации во земјата и во странство.
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на
здружението е подрачјето на град Тетово и цела територија на РМ.
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да почне со работа од 01.07.2003 година.
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 10/03.
(19965)
__________
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение
Рег. Згф. бр. 29/03 од 30.06.2003 година, во регистарот
на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани-Културно уметничко здружение за
зачувување на македонската изворна традиција “ТРИО
ГАВРОВСКИ“ Тетово.
Работата и активноста на здружението ќе се однесува на: зачувување и презентација на македонската изворна традиција, организирање на концерти за претставување на македонскиот изворен фолклор, песна и
игри, учество на етно-концерти во земјава и странство,
соработка со други здруженија од ваков вид, едукација
на млади заинтересирани лица и др., снимање и промоција на песни, развивање на добри односи со сите други здруженија, невладини организации, асоцијации и
сл., согласно позитивните законски прописи и сл.
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на
здружението е подрачјето на град Тетово и цела територија на РМ.
Здружението на граѓани стекнува својство на правно
лице и може да почне со работа од 30.06.2003 година.
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 29/03.
(19966)
__________
Се врши измена во решение, Зг. бр. 29/2000 во кое
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на
Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 29 за 2000 година, е запишано здружението-Асоцијација за демократска иницијатива од Гостивар. Се брише лицето за
застапување Бујар Ибиши, а се запишува како лице овластено да го застапува здружението Шпенд Имери од
Гостивар, и се брише седиштето на ул. “Иво Лола Рибар“ бр. 35, а се запишува како седиште на здружението ул. “Борче Јованоски“ бр. 61, Гостивар.
Се дава согласност на промената на Статутот на
здружението од 01.12.2002 година и во член 11 се додава дека здружението покрај помош на невладини организации во Република Македонија дава помош на невладини организации и во странство.
Во останатиот дел решението останува неизменето.
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 29/2000. (20064)
__________
Основниот суд во Охрид, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф.бр.14/03, го запиша Здружението на индивидуални производители на
бројлерско месо “ЕКО Бројлер“ - Охрид.
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Здружението на граѓани има за цел: организирање
на активности на планот на запознавање на членството
со технолошките поими и параметри во одгледувањето
на бројлери; системи на одгледување (поден и кафезен)
услови, температура, системи на исхрана, системи на
напојување, осветлување, вентилација, вакцинација и
сл.; самостојно и во соработка со други здруженија со
слични програмски цели организира активности насочени кон развивање и размена на искуства во производството на бројлери; развој, унапредување и промоција на можностите на здружението во бројлерското
производство, преку практично следење на еден производен циклус; ги застапува интересите на членството
пред надлежните државни органи и институции; давање предлози, сугестии и други форми на активно учество и организиран настап пред овластените органи кога
се одлучува за прашања што се од посебен интерес на
членството; организира програми за деловно остручување на членството и други заинтересирани лица преку
курсеви, семинари и сл.; давање на деловни информации, деловни совети и услуги на членството во врска со
важечките прописи и правила за вршењето на дејноста;
соработка со други здруженија со слична програма и
цели и остварување на заеднички активности.
Седиштето на здружението е во Охрид на ул. “15-ти
Корпус“ бр. 86.
Овластено лице за застапување на здружението е
Ѓоргиески Стојан од Охрид, ул. “Мирче Ацев“ бр. 12.
Од Основниот суд во Охрид, Рег. згф. бр. 14/03.
(20262)
__________
Основниот суд во Прилеп, со решениe Рег. Згф. бр.
39/2003 од 30.05.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на
Здружението на граѓани со полн назив Здружение на
граѓани “НВО МУЛТИЕТНИКУМ“, со следните цели
и задачи:
- Развој на односите помеѓу мултиетничките средини;
- Развој на инфраструктурата;
- Развој на еколошка здрава средина;
- Соработка со медиумите и печатот;
- Развој на културата;
- Развој на спортот;
- Образование и еманципација на младите;
- Соработка со невладини организации од Републиката;
- Развој на мултиетнички активности;
- Се грижи за примена на законски прописи и нивно
спазување од групите и членовите како целина;
- Врши и други работи во согласност со законските
прописи и Статутот на здружението.
Седиштето на Здружението на граѓани и фондации
Здружение на граѓани “НВО МУЛТИЕТНИКУМ“
с.Црнилиште, Општина Долнени е во с.ЦрнилиштеОпштина Долнени, а истото дејствува на подрачјето на
Општина Долнени, Прилеп и пошироко.
Лице овластено за негово претставување и застапување е Севганија Ибрахими од с.Црнилиште - Општина Долнени.
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 44/2003.
(20263)
__________
Основниот суд во Охрид, во регистарот на здруженија
на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 15/03, го запиша
Здружението на шаховски клуб “Глобус“ - Охрид.
Здружението на граѓани има за цел: обединување на
шахистите спортисти и координирање на нивната заедничка активност; афирмирање на шахот во целина; грижа и заштита на заедничките и посебните поединечни
интереси на шахистите; организирање шаховски натпревари, турнири и друг вид активности кои ќе го афирмираат шахот како спорт на овие простори; соработка со
други шаховски клубови и шаховскиот сојуз на Репуб-
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лика Македонија; покренување на иницијативи во прилог на универзалните, хуманите, цивилизациските и сеопштите човекови интереси, спортот, културата и друго.
Седиштето на здружението е во Охрид на ул. “Димитар Влахов“ бр. 22/18.
Овластено лице за застапување на здружението е Дукоски Блаже од Охрид, ул. “Димитар Влахов“ бр. 22/18.
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 15/03.
(20264)
_______________________________________________
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 165/03 од 09.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги КОЖАРА ДООЕЛ КПК КУМАНОВО
Холдинг Куманово, ул. “11 Ноември“ бб од Куманово,
со жиро сметка бр. 40900-601-59192 при Агенцијата за
работа со блокирани сметки на РМ, број на рег. влошка
02024506?-8-03-000 и П.Трег. бр. 95/2001 од 12.02.2002
година на Основниот суд Скопје I- Скопје.
За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ,
судија на овој суд и член на стечаен совет.
За стечаен управник се именува Ѓорѓи Костов, ул.
“Атинска“ бр. 1-3/9, Скопје тел. 070 340 898.
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од
истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен
весник на РМ“ и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во
согласност со одредбите на Законот на стечај (“Службен весника на РМ“ бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од
ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС), а
за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од
денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ“, да ги пријават своите разлачни права:
а) на подвижни предмети и права на должникот;
б) на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги.
в) на недвижностите на должникот кои се запишани
во јавните книги, ако тие разлачни права не се запишани во тие книги.
Во пријавата мора да се означат предметите на кои
постои разлачно право, начинот и основот на засновањето на тоа право, како и обезбеденото побарување.
Отворањето на стечајната постапка да се запише во
трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I- Скопје,
како и во јавните книги.
Стечајната постапка отворена на ден 09.07.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на
стечајна постапка е ставен на огласна табла на овој суд.
Испитното рочиште на собирот на доверителите на
кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден
01.10.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на
Основниот суд во Куманово.
Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува за
понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за
истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 13,00 часот.
Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот
должник без одлагање.
Од Основниот суд во Куманово.
(20112)
___________
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 164/03 од 09.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, трго-
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вија и услуги КРЗНАРА ДООЕЛ увоз-извоз КПК КУМАНОВО Холдинг Куманово, ул. “11 Ноември“ бб од
Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-59236 при
Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, број
на рег. влошка 02024432?-8-03-000 и Трег. бр. 14404/99
од 31.01.2000 година на Основниот суд Скопје I- Скопје.
За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ,
судија на овој суд и член на стечаен совет.
За стечаен управник се именува Ѓорѓи Костов, ул.
“Атинска“ бр. 1-3/9, Скопје тел. 070 340 898.
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од
истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен
весник на РМ“ и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во
согласност со одредбите на Законот на стечај (“Службен весника на РМ“ бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од
ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС), а
за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од
денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ“, да ги пријават своите разлачни права:
а) на подвижни предмети и права на должникот;
б) на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги.
в) на недвижностите на должникот кои се запишани
во јавните книги, ако тие разлачни права не се запишани во тие книги.
Во пријавата мора да се означат предметите на кои
постои разлачно право, начинот и основот на засновањето на тоа право, како и обезбеденото побарување.
Отворањето на стечајната постапка да се запише во
трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I- Скопје,
како и во јавните книги.
Стечајната постапка отворена на ден 09.07.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајна постапка е ставен на огласна табла на
овој суд.
Испитното рочиште на собирот на доверителите на
кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден
01.10.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на
Основниот суд во Куманово.
Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува за
понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за
истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 13,00 часот.
Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот
должник без одлагање.
Од Основниот суд во Куманово.
(20113)
___________
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 163/09 од 09.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за трговија и консалтинг
услуги ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ ДООЕЛ КПК КУМАНОВО Холдинг Куманово, ул. “11 Ноември“ бб од Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-59220 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, број на
рег. влошка 02024433?-8-01-000 и Трег. бр. 14403/99 од
31.01.2000 година на Основниот суд Скопје I- Скопје.
За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ,
судија на овој суд и член на стечаен совет.
За стечаен управник се именува Ѓорѓи Костов, ул.
“Атинска“ бр. 1-3/9, Скопје тел. 070 340 898.
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од
истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен
весник на РМ“ и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во
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согласност со одредбите на Законот на стечај (“Службен весника на РМ“ бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од
ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС), а
за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од
денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ“, да ги пријават своите разлачни права:
а) на подвижни предмети и права на должникот;
б) на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги.
в) на недвижностите на должникот кои се запишани
во јавните книги, ако тие разлачни права не се запишани во тие книги.
Во пријавата мора да се означат предметите на кои
постои разлачно право, начинот и основот на засновањето на тоа право, како и обезбеденото побарување.
Отворањето на стечајната постапка да се запише во
трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I- Скопје,
како и во јавните книги.
Стечајната постапка отворена на ден 09.07.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајна постапка е ставен на огласна табла на
овој суд.
Испитното рочиште на собирот на доверителите на
кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден
01.10.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на
Основниот суд во Куманово.
Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое
врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се
одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка
се закажува за истиот ден и на истото место каде што е
закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 13,00 часот.
Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот
должник без одлагање.
Од Основниот суд во Куманово.
(20114)
___________
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 162/03 од 09.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги КОНФЕКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз КПК
КУМАНОВО Холдинг Куманово, ул. “11 Ноември“ бб
од Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-59215 при
Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, број
на рег. влошка 02024431?-8-03-000 и П.Трег. бр.
4288/2001 од 06.02.2002 година на Основниот суд
Скопје I- Скопје.
За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ,
судија на овој суд и член на стечаен совет.
За стечаен управник се именува Ѓорѓи Костов, ул.
“Атинска“ бр. 1-3/9, Скопје тел. 070 340 898.
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од
истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен
весник на РМ“ и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во
согласност со одредбите на Законот на стечај (“Службен весника на РМ“ бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од
ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС), а
за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од
денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ“, да ги пријават своите разлачни права:
а) на подвижни предмети и права на должникот;
б) на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги.
в) на недвижностите на должникот кои се запишани
во јавните книги, ако тие разлачни права не се запишани во тие книги.
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Во пријавата мора да се означат предметите на кои
постои разлачно право, начинот и основот на засновањето на тоа право, како и обезбеденото побарување.
Отворањето на стечајната постапка да се запише во
трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I- Скопје,
како и во јавните книги.
Стечајната постапка отворена на ден 09.07.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајна постапка е ставен на огласна табла на
овој суд.
Испитното рочиште на собирот на доверителите на
кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден
01.10.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на
Основниот суд во Куманово.
Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз
основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува
за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува
за истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 13,00 часот.
Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот
должник без одлагање.
Од Основниот суд во Куманово.
(20115)
___________
Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 176/02 од 09.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над КПК КУМАНОВО ХОЛДИНГ АД Куманово, ул. “11 Ноември“ бб од Куманово, со жиро
сметка бр. 40900-601-107 при Агенцијата за работа со
блокирани сметки на РМ, број на рег. влошка
02002769?-4-03-000 и П.Трег. бр. 145/2000 од
31.01.2000 година на Основниот суд Скопје I- Скопје.
За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска,
судија на овој суд и член на стечаен совет.
За стечаен управник се именува Ацо Петров, ул.
“Рузвелтова“ бр. 1/3, Скопје тел. 070 221 156.
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од
истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен
весник на РМ“ и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во
согласност со одредбите на Законот на стечај (“Службен весника на РМ“ бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од
ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС), а
за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од
денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ“, да ги пријават своите разлачни права:
а) на подвижни предмети и права на должникот;
б) на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги.
в) на недвижностите на должникот кои се запишани
во јавните книги, ако тие разлачни права не се запишани во тие книги.
Во пријавата мора да се означат предметите на кои
постои разлачно право, начинот и основот на засновањето на тоа право, како и обезбеденото побарување.
Отворањето на стечајната постапка да се запише во
трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I- Скопје,
како и во јавните книги.
Стечајната постапка отворена на ден 09.07.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајна постапка е ставен на огласна табла на
овој суд.
Испитното рочиште на собирот на доверителите на
кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден
01.10.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на
Основниот суд во Куманово.
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Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува за
понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за
истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 13,00 часот.
Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот
должник без одлагање.
Од Основниот суд во Куманово.
(20117)
___________
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решение III. Ст. бр. 336/03 од 07.07.2003 година, предлогот на предлагачот Друштвото за инженеринг, сервис
за машинска опрема и трговија термо сервис - термоелектро ДООЕЛ Скопје, се усвојува.
Се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за инженеринг, сервис за машинска опрема и трговија термо сервис - термоелектро ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. “Мариовска“ бр. 17, со жиро сметка број
250000000003021 при Инвест банка АД Скопје и регистарска влошка 02009325?-8-09-000 при регистарот на
Основниот суд Скопје I- Скопје.
За стечаен судија се определува судијата Магдалена
Бајалска Ѓорѓиевска, судија при овој суд.
За стечаен управник се именува Душко Тодевски од
Скопје, со стан на ул. “Владимир Комаров“ бр. 40/8,
Скопје. Приемот на пратки ќе се врши преку Основниот
суд Скопје II- Скопје за Ст. бр. 336/03.
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги
пријават своите побарувања кај стечајниот управник.
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права на подвижни предмети и права на должникот, како и
доверителите кои имаат разлачни права на недвижности
на должникот, во рок од 15 дена да ги пријават своите
побарувања кај стечајниот должник.
Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.
Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат
за понатамошниот тек на постапката и тоа за ден 02.10.2003
година во 9,00 часот во судница 24, спрат 3 нов дел.
Да се објави во “Службен весник на РМ“, на огласната
табла во судот и огласната табла на должникот.
Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на истото.
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.
(20137)
___________
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 250/03 од 03.07.2003 година, се отвора
стечајна постапка над стечајниот должникот Трговско
претпријатие МЕЛИ ДОО Скопје, с. Арачиново со седиште на ул. “Маршал Тито“ бр. 7, с. Арачиново, со жиро
сметка број 40110-601-234658 и регистарска влошка број
1-41762-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје IСкопје, истата не се спроведува, се заклучува.
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.
(20138)
___________
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 77/97
од 21.07.2003 година, ја заклучи стечајната постапка
над стечајниот должник Друштво за инженеринг, градежно занаетчиски услуги “НОВ ДОМ“ ДОО М. Брод,
со седиште на ул. “15-та ударна бригада“ бр. 13, согласно член 149 став 1 и став 2 од законот за присилно
поравнување стечај и ликвидација.
Од Основниот суд во Кичево.
(20140)
__________
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 99/03
од 10.07.2003 година, по предлогот поднесен од доверителот АД “Аутомакедонија“ Скопје за отворање на стечајна постапка, го усвои.
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Се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и производство “Континентал Експорт
Импорт“ АД Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-2965
при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во
платниот промет ПЕ Битола, со седиште во Битола на
ул. “Булевар 1-ви мај“ бр. 204, запишан во регистарска
влошка 01008044 на Основниот суд во Битола.
За стечаен судија се определува судијата Злата Маџароска судија на Основниот суд во Битола и член на
стечајниот совет.
За стечаен управник се определува Владо Талевски
со положен испит за стечаен управник од Битола, ул.
“Булевар 1-ви мај“ бр. 301, телефон 047234-974 и мобилен 070-798-741.
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник
на РМ“ да ги пријават своите побарувања кај стечајниот
управник на адреса на должникот.
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права на подвижни предмети и правата на должникот, како
и доверителите кои имаат разлачни права на недвижности на должникот што не се запишани во јавните книги
(катастарот) во рок од 15 дена од објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“, да ги пријават своите
побарувања кај стечајниот управник. Во пријавата мора
да се означат предметот на кој постои разлачно право,
начинот и основот на засновање на правото како и обезбеденото побарување.
Доверителите кој без оправдани причини намерно ќе
пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за штетата кој поради тоа
би можела да настане.
Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот
должник.
Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и
рочиште на собрание на доверители кои врз основа на
извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) кое ќе се одржи на ден 16.09.2003 година во
13 часот во судница 19 во Основниот суд во Битола.
Решението да се достави до одделот за администрација на овој суд, поради запишување во трговскиот регистар и до Катастарот заради запишување во јавните книги.
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во
“Службен весник на РМ“.
Решението Ст. бр. 90/03 од 19.05.2003 година со кое
се определени мерки за обезбедување на имотот на
должникот престанува да важи.
Огласот на огласната табла на судот е истакнат на
10.07.2003 година во 13,30 часот.
Од Основниот суд во Битола.
(20246)
___________
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 172/03
од 16.07.2003 година, над Трговското друштво за трговија и услуги Мито Неделковски “Ват плус М“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со дејност трговија со мешовити
стоки со жиро сметка број 500-000001226-35 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајната постапка,
не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(20245)
___________
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр.
113/2003 од 03.07.2003 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Земјоделско трговска задруга
“Агро-Пром“ увоз-извоз, с. Браилово Долнени со П.О.,
со седиште во с. Браилово Долнени, запишан во регистарска влошка бр. 2-403, со решение Срег. бр. 3665/96
година на Основниот суд во Битола, со основна дејност
поледелство, со жиро- сметка бр. 41100-601-45660 во
Агенцијата за работа со блокирани сметки - Скопје.

25 јули 2003

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува но се заклучува поради неликвидност на должникот и непостоење на имот на должникот со кој ќе се
платат стасаните и идните обврски.
Од Основниот суд во Прилеп.
(20247)
___________
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр.
105/2003 година од 08.07.2003 година отвори стечајна
постапка спрема должникот производно, трговска, услужна задруга “Христина“ увоз-извоз Прилеп П.О., со
седиште на ул. “Цветан Димов“ бр. 6 во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 2-427, со решение Срег.
бр. 189/97 година на Основниот суд во Битола, со основна дејност друга трговија на мало со текстил и конфекција, со жиро- сметка бр. 300020000090342 во Комерцијална банка АД Скопје филијала Прилеп.
Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува но се заклучува поради неликвидност на должникот и непостоење на имот на должникот со кој ќе се
платат стасаните и идните обврски.
Од Основниот суд во Прилеп.
(20248)
___________
Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.117/03 од 15.07.2003
година, е отворена стечајна постапка над должникот
ДПТ увоз-извоз Бленд ДООЕЛ Радовиш, со жиро сметка бр. 200000033551322 што се води при Стопанска
банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во
Штип под Трег.бр.13105/99 од 06.04.2000 година, со
број на регистарска влошка 03007005?-8-03-000.
Стечајната постапка на должникот не се спроведува
и се заклучува поради немање имот, согласно член 64
од Законот за стечај.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“,
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Струмица.
(20249)
__________
Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.116/03 од 14.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПЗО
Ординација по општа медицина “ВДС“ с.Дабиље - Струмица п.о., со жиро сметка бр. 200000024013991 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Срег.бр.1036/96 од 20.03.1996 година, со број на регистарска влошка 1-13798-0.
Стечајната постапка на должникот не се спроведува
и се заклучува поради немање имот, согласно член 64
од Законот за стечај.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“,
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Струмица.
(20250)
__________
Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.111/03 од 10.07.2003
година, е отворена стечајна постапка над должникот
ДПУТ Шел ДОО увоз-извоз Струмица, со жиро сметка
бр. 220-421100414986 што се води при Македонска
банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во
Штип под Срег.бр.672/02, со број на регистарска влошка 03010238?-3-06-000.
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Стечајната постапка на должникот не се спроведува
и се заклучува поради немање имот, согласно член 64
од Законот за стечај.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“,
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Струмица.
(20251)
__________
Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.113/03 од 09.07.2003
година, е отворена стечајна постапка над должникот
ДУТ ИнфоМак увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро
сметка бр. 200000034931729 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во
Штип под Трег.бр.311/2001, со број на регистарска
влошка 0300008175?-8-09-000.
Стечајната постапка на должникот не се спроведува
и се заклучува поради немање имот, согласно член 64
од Законот за стечај.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“,
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Струмица.
(20252)
__________
Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение
на стечајниот совет под Ст.бр.94/03 од 10.07.2003 година, е
отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ на големо и мало увоз-извоз Дане и Столе ДООЕЛO Муртино,
Општина Муртино, со жиро сметка бр. 220-421100161040
што се води при Македонска банка АД Скопје, запишано
при Основниот суд во Штип под Трег.бр.887/99, со број на
регистарска влошка 03004788?-8-01-000.
Стечајната постапка на должникот не се спроведува
и се заклучува поради немање имот, согласно член 64
од Законот за стечај.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“,
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Струмица.
(20253)
__________
Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.110/03 од 09.07.2003
година, е отворена стечајна постапка над должникот
ДТПТУ Марадона ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со
жиро сметка бр. 220-421100489870 што се води при
Македонска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Срег.бр.1097/2002 и со број на регистарска влошка 03010663?-8-06-000.
Стечајната постапка на должникот не се спроведува
и се заклучува поради немање имот, согласно член 64
од Законот за стечај.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“,
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Струмица.
(20254)

Стр. 54 - Бр. 49

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.114/03 од 10.07.2003
година, е отворена стечајна постапка над должникот
ДПТУ ПОБЕДА-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 260000567108656 што се води
при Радо банка АД Скопје, запишано при Основниот
суд во Штип под Трег.бр.728/02 и со број на регистарска влошка 030010284?-8-01-000.
Стечајната постапка на должникот не се спроведува
и се заклучува поради немање имот, согласно член 64
од Законот за стечај.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“,
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Струмица.
(20255)
__________
Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.26/03 од 08.07.2003
година, е отворена стечајна постапка над должникот
ТППС на големо и мало со увоз-извоз “НАСО“ ц.о.
Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-6639 што се
води при Агенцијата за работа со блокирани сметки
Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под
Срег.бр.486/90 од 11.07.1990 година и со број на регистарска влошка 1-1171-0.
Стечајната постапка на должникот не се спроведува
и се заклучува поради немање имот, согласно член 64
од Законот за стечај.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“,
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Струмица.
(20256)
__________
Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.106/03 од 30.06.2003
година, е отворена стечајна постапка над должникот
ДПУТ Унидо ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро
сметка бр. 41300-601-59626 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, запишано
при Основниот суд во Штип под Срег.бр.2717/98 и со
број на регистарска влошка 03003425?-9-03-000.
Стечајната постапка на должникот не се спроведува
и се заклучува поради немање имот, согласно член 64
од Законот за стечај.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“,
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Струмица.
(20257)
__________
Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.112/03 од 03.07.2003
година, е отворена стечајна постапка над должникот
ДПТУ Лозаровинарство-Ло-Вин ДООЕЛ Радовиш, со
жиро сметка бр. 2000000356178 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд
во Штип под Трег.бр.64/2001 од 07.02.2001 година и со
број на регистарска влошка 03008480?-8-03-000.
Стечајната постапка на должникот не се спроведува
и се заклучува поради немање имот, согласно член 64
од Законот за стечај.
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Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“,
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Струмица.
(20258)
__________
Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.99/03 од 30.06.2003
година, е отворена стечајна постапка над должникот
ДПУТ на големо и мало увоз-извоз Европа Даневска
Билјана и др. јтд Радовиш, со жиро сметка бр. 210055053990150 што се води при Тутунска банка АД
Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под
Трег.бр.170/2001 и со број на регистарска влошка
03008586?-1-01-000.
Стечајната постапка на должникот не се спроведува
и се заклучува поради немање имот, согласно член 64
од Законот за стечај.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“,
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Струмица.
(20259)
__________
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.69/2003 од 11.07.2003 година, е
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за
услуги и трговија увоз-извоз ЕУРО БОДЕН Ќерим ДООЕЛ од Гостивар, и истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над
должникот се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од трговскиот регистар при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд во Гостивар.
(20260)
___________
Основниот суд во Тетово објавува дека со решение
Ст. бр. 73/03 од 04.07.2003 година, е отворена стечајна
постапка над должникот Претпријатие за производство
на мало и големо “ЈАСЕР 2“ Ц.О. увоз-извоз, с. М. Речица, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-48870 што
се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки
Тетово, запишано при Окружниот стопански суд Скопје, под Срег. бр. 5236/93 од 22.03.1993 година, со регистарска влошка бр. 1-35789-0-0-0 од 22.03.1993 година.
Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно
член 64 од ЗС.
По правосилноста на решението, должникот ќе се
брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд во Тетово.
(20338)
__________
Основниот суд во Охрид објавува дека со решение
Ст. бр. 41/03 од 14.07.2003 година, е отворена стечајна
постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги ДОО “Бекман“-Охрид, со
седиште на ул. “Петар Поп Арсов“ бр. 5а, Охрид, запишано во регистарската влошка 000501-ниотла форма: 3
на Основниот суд во Битола, со број на жиро сметка
41000-601-62810 при Агенцијата за работа со блокирани сметки за подрачјето Охрид, истата не се спроведува и се заклучува.
Од Основниот суд во Охрид.
(20339)
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Основниот суд во Охрид објавува дека со решение
Ст. бр. 42/03 од 14.07.2003 година, е отворена стечајна
постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ “Бобо Сашо“Охрид, запишано во регистарската влошка 01-006970?8-03-000 на Основниот суд во Битола, со број на жиро
сметка 41000-601-25232 при Агенцијата за работа со
блокирани сметки за подрачјето Охрид, истата не се
спроведува и се заклучува.
Од Основниот суд во Охрид.
(20340)
___________
Во огласот за стечај бр. 19616, објавен во "Службен
весник на РМ" бр. 48/2003, на стр. 35, во последниот
ред наместо: "Од Основниот суд суд во Гостивар"
треба да стои: "Од Основниот суд Скопје II -Скопје".
_______________________________________________
ЛИКВИДАЦИИ
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л. бр. 29/2003 од 27.03.2003 година,
е отворена ликвидациона постапка на должникот претпријатие за проектирање, производство, внатрешна и надворешна трговија “ЛАНИЈОР“ ЦО Скопје, со седиште на
ул. “Пелинце“ бр. 11 и жиро сметка 40120-601-207996.
За ликвидатор се определува лицето Душко Тодевски
од Скопје, ул. “Беровска“ бр. 2/2-15.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(20134)
___________
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 89/03 од
15.07.2003 година, отвори ликвидациона постапка над
Претпријатието за превоз, услуги и трговија на големо
и мало, увоз-извоз СРЦЕ П.О. Штип, ул. “Астибо“ бр.
15/а и истата поради немање на имот се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Штип.
(20261)
_______________________________________________
НОТАРСКИ ОГЛАСИ
Над недвижниот имот сопственост на должникот заложниот должник Друштвото за производство, сервис, градежништво, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги “Б-К МАРКЕТ“ на Владе Јовановски ДООЕЛ Битола, со седиште во Битола на ул. “Климент
Охридски“ комплекс Пелагонка 2, ламела 2/1: деловен
простор што се наоѓа во Битола на ул. “Климент
Охридски“ нас. Пелагонка 2, зграда Л3, кат први на
исток, влез 3, локал 1 до површина од 33,26 м2 и локал
2 со површина од 25,8 м2, заснован е залог-хипотека од
прв ред, со солемнизација на Договор за хипотека од
нотарот Вера Караманди од Битола, под ОДУ бр.
162/03 од 16.07.2003 година, во корист на заложниот
доверител АЛФА БАНКА АД Скопје, за обезбедување
на парично побарување во износ од 20.000,00 ЕУР по
Договор за одобрување на рамковен револвинг кредитлимит врз основа на заложно право врз недвижен имот
- хипотека од 07.07.2003 година.
(20033)
___________
Врз основа на нотарски акт- Договор за залог-хипотека врз недвижност имот (со својство на извршна исправа) составен од нотарот Васил Кузманоски од Охрид,
под ОДУ книга II реден број 409/03 од 17.07.2003 годи-
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на, склучен помеѓу “СТОПАНСКА БАНКА“ АД Скопје, со седиште на ул. “11 Октомври“ бр. 7, Скопје како
заложен доверител и Градежно друштво “ГРАНИТ“ АД
Скопје со адреса: ул. “Димитрија Чуповски“ бр. 8, Скопје, засновано е заложно право-хипотека од трети ред врз
недвижен имот сопственост на заложниот должник Градежно друштво “ГРАНИТ“ АД Скопје и тоа следниот
недвижен имот: Хотел “Гранит“ (стар и нов дел) изграден со пропратни содржини лоциран на КП број 987 на
место викано “Лагадин“ под објект со површина од 1773
м2 со висина С+С1+П+3 кат. +Под. - градежните објекти
со основни површини околу ц со вкупна површина по
катови и тераси цца П=6.100 м2 во КО Конско, а за обезбедување на Анекс број 1 кон Договор за одобрување
рамковен лимит на ГД “Гранит“ АД Скопје број 01-162
од 18.04.2003 година во износ од 13.700.000,00 ЕУР.
(20034)
___________
Врз основа на нотарски акт Договор за залог, ОДУ
бр. 175/03 од 16.07.2003 година на нотарот Сашо Ѓурчиноски од Струга, склучен помеѓу Тутунска банка а.д.
Скопје, како заложен доверител и ПЗО ШУМЕНКОВСКИ, као заложен должник, засновано е заложно право
од прв ред врз подвижен имот сопственост на заложниот должник и тоа: стоматолошки стол Електра 2000, со
година на производство 1998; рендген апарат (Панорама-Сименс) со година на производство1997; дентал машина Њу-лајн, со вибратор за амалгам Ригел и забарска
машина со компресор Неодент.
(20035)
___________
Над недвижниот имот, една идеална половина од
парцела број 2532 во место викано “Брестин Дол“ нива
со површина од 6161 м2 во Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на друштвото за производство и
промет АЛЕКО КОМЕРЦ ДООЕЛ Неготино, заведен
во Поседовен лист број 3305 од 04.07.2003 година, за
Катастарска општина Неготино-вон, заснован е залог
со нотарски акт - Договор за залог на недвижен имот
на нотарот Бинов Гело од Неготино, под ОДУ бр.
187/03 од 14.07.2003 година во корист на заложниот
доверител ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп, за
обезбедување на парично побарување во износ од
25.000 ЕУР односно 1.550.000,00 денари.
(20036)
___________
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска
општина Криволак: парцела број 562/6 во место викано
“Гора“ нива со површина од 5000 м2 во Катастарска
општина Криволак, сопственост на Зарезанкова Трајанка од Скопје, ул. “Шарски одреди“ бр. 4, цена на продажба 40.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. “Маршал Тито“
бр. 138.
(20061)
___________
Се продава земјоделско земјиште кое лежи на КП
588/3 план 3 скица 13 на место викано “Старо Трло“
под култура нива во површина од 576 м2 на КО Ајватовци, опишано во ПЛ 173 за цена од 120,00 денари по
м2 или се вкупно 69.120 денари сопственост на Василев
Павле од Скопје; КП 588/4 план 5 скица 13 на место
викано “Старо Трло“ под култура нива во површина од
576 м2 на КО Ајватовци, опишано во ПЛ 174 за цена од
120,00 денари по м2 или се вкупно 69.120 денари сопственост на Буцевска Софија од Скопје; КП 588/5 план
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5 скица 13 на место викано “Старо Трло“ под култура
нива во површина од 576 м2 на КО Ајватовци, опишано
во ПЛ 175 за цена од 120,00 денари по м2 или се вкупно
69.120 денари сопственост на Митев Киро од Скопје.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во “Службен весник на РМ“, писмено да
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно,
го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до
нотарот Снежана Марковска Дојчинова, со седиште на ул.
“Палмир Тољати“ бр. 173, Скопје, општина Гази Баба.
(20198)
___________
Врз основа на Договор за залог, со својство на извршна исправа, составен e нотарски акт од нотарот Кирил Грков од Кавадарци, под ОДУ бр. 168/03 од
18.07.2003 година, склучен помеѓу трговското друштво
за производство и трговија на индустриска опрема ФИОРД ТЕХНОЛОЏИС експорт-импорт ДООЕЛ, “Долина
на никелот“ - слободна економска зона, Кавадарци, како
заложен доверител и Фабрика за индустриска опрема и
резервни делови ФИОРД Акционерско друштво с. Возарци, Кавадарци, како заложен должник, заради обезбедување на парично побарување во износ од 6.000.000,00
денари, засновано е заложно право од прв ред врз недвижен имот: КП бр. 1290, згр. 39, вл. 1, кат ПР, намена
00550, в.м. “Шивец“ со површина од 895 м2;
КП бр.
1290, згр. 39, вл. 1, кат ПР, намена 00550, в.м. “Шивец“
со површина од 1538 м2 и КП бр. 1290, згр. 39, вл. 1, кат
ПР, намена 00550, в.м. “Шивец“ со површина од 1089
м2 по Имотен лист број 634 КО Шивец, сопственост на
заложниот должник.
(20244)
___________
Се продава земјоделско земјиште и тоа: Илојзе на
К.П. бр. 2743/1, план 11, скица 584, в.м. “Веселова Падина“ кл. 3 со површина од 1121 м2 по Поседовен
лист број 661 КО Сопот за цена од 30,000 денари, сопственост на Анка Пешиќ од Кавадарци.
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат
истите доколку се заинтересирани да достават писмени
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на
ул. “7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета
дека не се заинтересирани за купување.
(20265)
___________
Над недвижниот имот Производна хала со магацински простор во Струмица на ул. “Гоце Делчев“ бб,
зграда 1 кат ПР намена на зграда 00570 м.в. “Гоце Делчев“ во површина од 1.784 м2 на КП бр. 2059/1 во КО
Струмица со право на користење на земјиште под објект зграда 1 на КП бр. 2059/1 во КО Струмица во површина од 1.809 м2 и право на користење на двор на
КП бр. 2059/1 во КО Струмица во површина од 2.838
м2 врз основа на Имотен лист бр. 765 за КО Струмица
издаден од Државен завод за геодетски работи - одделение за премер и катастар Струмица под бр. 121701/584 од 16.07.2003 година, сопственост на хипотекарниот должник Друштво за трговија ТРГОПРОДУКТ
ДОО увоз-извоз Струмица, ул. “Јанко Цветинов“ бр.
8/8 со БДС 4135270, заснован е залог од трет ред со нотарски акт ОДУ бр. 163/03 од 21.07.2003 година кај нотарот Јанко Милушев од Струмица, во корист на заложниот доверител Комерцијална банка А.Д. Скопје со
БДС 4065573 за обезбедување на парично побарување
во износ од 3.000.000,00 денари.
(20328)
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Над недвижниот имот Производна хала со магацински простор во Струмица на ул. “Гоце Делчев“ бб,
зграда 1 кат ПР намена на зграда 00570 м.в. “Гоце Делчев“ во површина од 1.784 м2 на КП бр. 2059/1 во КО
Струмица со право на користење на земјиште под објект зграда 1 на КП бр. 2059/1 во КО Струмица во површина од 1.809 м2 и право на користење на двор на
КП бр. 2059/1 во КО Струмица во површина од 2.838
м2 врз основа на Имотен лист бр. 765 за КО Струмица
издаден од Државен завод за геодетски работи - одделение за премер и катастар Струмица под бр. 121701/584 од 16.07.2003 година, сопственост на хипотекарниот должник Друштво за трговија ТРГОПРОДУКТ
ДОО увоз-извоз Струмица, ул. “Јанко Цветинов“ бр.
8/8 со БДС 4135270, заснован е залог од втор ред со нотарски акт ОДУ бр. 162/03 од 21.07.2003 година кај нотарот Јанко Милушев од Струмица, во корист на заложниот доверител Комерцијална банка А.Д. Скопје со
БДС 4065573 за обезбедување на парично побарување
во износ од 3.000.000,00 денари.
(20329)
___________
Над недвижниот имот производна хала со административен дел во КО Добрејци изградена на КП бр. 693
во КО Добрејци кој се состои од приземје и поткровје
П+ПК со димензии 40,00 х 12,00 метри на приземјето
и на поткровјето, административен дел со П+1+ПК со
димензии од 9,70 х 12,00 метри на секое ниво кое е изградено карабина на П+кат 1 со земјиште на КП бр.
693 план 3 м.в. “Кел Герен“ култура нива со површина
од 1756 м2 во КО Добрејци на КП бр. 693 план 3 скица
11 на м.в. “Кел Герен“ култура под објект со површина
од 598 м2 во КО Добрејци на КП бр. 693 план 3 скица
11 на м.в. “Кел Герен“ култура двор со површина од
500 м2 во КО Добрејци или севкупно површина на земјиште од 2854 м2 во КО Добрејци сопственост на заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги НИКОМИЛ Милковски увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. “Караман Атанас“ бр. 61 со матичен број
4789890 запишано во Поседовен лист бр. 694 за КО Добрејци, заснован е залог со нотарски акт ОДУ бр. 161/03
од 18.07.2003 година кај нотарот Јанко Милушев од
Струмица, во корист на заложниот доверител Стопанска
банка А.Д. Скопје со БДС 4065549, за обезбедување на
парично побарување во износ од 60.000,00 евра. (20330)
___________
Врз основа на нотарски акт - Договор за залог-хипотека врз недвижност (со својство на извршна исправа) составен од нотарот Васил Кузманоски од Охрид, под ОДУ
книга II реден број 404/03 од 15.07.2003 година, а склучен
помеѓу “ОХРИДСКА БАНКА“ АД Охрид, со седиште на
бул. “Македонски Просветители“ бр. 19, Охрид, како заложен доверител Друштво за градежништво, производство, промет, финансиски и технички инженеринг “ТЕХНОКОМ“ ДОО Скопје, со седиште на ул. “Октомвриска
Револуција“ бб, во Скопје, како должник и Акционерско
друштво за внатрешен и надворешен промет “МАШИНОПРОМЕТ“ Скопје, со седиште на ул. “Прашка“ бр. 23
во Скопје, засновано е заложно право-хипотека од прв ред
врз недвижен имот сопственост на заложниот должник Акционерско друштво за внатрешен и надворешен промет
“МАШИНОПРОМЕТ“ Скопје и тоа врз недвижен имотапартман во Охрид С.К. “Охридати“ на локација број
2508/88, улица “Охридати“ бр. Б, ламела Б-8, стан број од 1
до 12, влез Б-8, кат приземје, I и II кат, со површина од
438,2 м2, балкон -лоѓија со површина од 59,10 м2 или вкупна површина од 489,5 м2, а за обезбедување на Договор за
краткорочен кредит број 07-4458/1 од 15.07.2003 година во
износ од 20.000.000,00 денари.
(20335)
___________
Над подвижниот имот Влекач со регистарска ознака ВЕ-003-НК, марка FIAT IVEKO, тип 190-36, број на
шасија D41168529CD, број на мотор 82104210225413,

25 јули 2003

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

година на производство 1990, сила на мотор 265 KW,
работна зафатнина на моторот 13798 см3, маса на празно возило 7250 кг., места за седење 3, форма на каросерија - Влекач, боја на каросерија св. црвена 04, сопственост на Друштвото за транспорт и шпедиција “БИБИ ТРЕЈД - 98“ Илија експорт-импорт ДООЕЛ Неготино, заснован е залог, со солемнизација на Договор за
обезбедување на побарување со регистриран залог врз
подвижни предмети заверен кај нотарот Бинов Гело од
Неготино, под ОДУ бр. 195/03 од 18.07.2003 година во
корист на заложниот доверител Извозна и кредитна
банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 500.000,00 денари.
(20337)
___________
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КО Манастирец на КП бр. 685, дел 1, план 001, скица 003, викано место “Горна Лака“ култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 460 м2 во сопственост на Јелица Јовановска од с. Пепелиште, Неготино, евидентирано во
Имотен лист бр. 348 за КО Манастирец, издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер
и катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. “Блажо Алексов“ бб,
Кавадарци.
(20361)
___________
Се продава недвижен имот - за КО Кукуречани, Битолско, кат.кул. нива класа 5 на м.в. “Разманица“ во површина од 1344 м2 на КП 5274 за КО Кукуречани во
Имотен лист бр. 1479 за КО Кукуречани, сопственост
на Малаковски Велјан од Ниш, преку полномошникот
Трајковски Николче од Битола, ул. “Боримечка“ бр. 9,
за вкупна купопродажна цена од 49.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во “Службен весник на РМ“ писмено да
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го
губат правото на првенствено купување.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул.
“Мечкин Камен“ бр. 20, Битола.
(20363)
_______________________________________________
МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважечки следните
документи:
Пасош бр. 1070578 на име Михаилова Жаклина, ул.
"12-ти Јули" бр. 14, Струмица.
(20270)
Пасош бр. 0485131 на име Тилева Светланка, с. Ново
Село, ул. "Мануш Турновски" бр. 11, Струмица. (20271)
Пасош бр. 1531617/01 издаден од СВР-Скопје на име
Анета Камбер, ул. "М. Садик" бр. 10, Скопје. (20275)
Пасош бр. 1447921/00 издаден од СВР-Скопје на име
Личина Рифат, ул. "3" бр. 109/б с. Љубин, Скопје.
(20277)
Пасош бр. 1749429 издаден од СВР-Гостивар на име
Зеќире Рамадани, с. Балиндол, Гостивар.
(20278)
Пасош бр. 1443933/00 издаден од СВР-Скопје на име
Цветковска Анела, ул. "Пушкинова" бр. 2, Скопје.
(20280)
Пасош бр. 1291780/99 издаден од СВР-Скопје на име
Качапор Енес, ул. "Аилска" бр.2, н. "Драчево", Скопје.
(20281)
Пасош бр. 1264620 издаден од СВР-Тетово на име
Емурљи Азир, с. Копаница, Тетово.
(20284)
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Пасош бр. 1268372/99 издаден од СВР-Тетово на име
Асани Абдилџемаил, с. Боговиње, Тетово.
(20310)
Пасош бр. 409451/94 издаден од СВР-Тетово на име
Кадри Ѓилсиме, с. Теново, Тетово.
(20312)
Пасош бр. 1258798/99 издаден од СВР-Тетово на име
Кадри Бурим, с. Теново, Тетово.
(20313)
Пасош бр. 409738/94 издаден од СВР-Тетово на име
Кадри Афет, с. Теново, Тетово.
(20314)
Пасош бр. 1469044/00 на име Гуциева Силвана, с.
Колешино бр. 51, Струмица.
(20326)
Пасош бр. 1478138/00 издаден од СВР-Куманово на
име Шерифи Насер, ул. "Ј. Поповиќ" бр. 16, Куманово.
(20331)
Пасош бр. 1503942/01 издаден од СВР-Куманово на
име Шерифи Садије, ул. "Ј. Поповиќ" бр. 16, Куманово.
(20332)
Пасош бр. 1257228/99 издаден од СВР-Скопје на име
Мустафа Каљиси, бул. "Македонско косовска бригада"
бр. 28/1-а, Скопје.
(20334)
Пасош бр. 1073147/98 издаден од СВР-Скопје на име
Јусуф Бејтула, с. Буковиќ, Скопје.
(20336)
Пасош бр. 1131957/98 издаден од СВР-Тетово на име
Банковиќ Ивана, Тетово.
(20343)
Пасош бр. 1633552/01 издаден од СВР-Тетово на име
Мердије Ахмети, с. Слатина, Тетово.
(20364)
Пасош бр. 1741548/02 издаден од СВР-Скопје на име
Елгизел Гоља, ул. "Гвадалахара" бр.34, Скопје. (20372)
Пасош бр. 356249/94 издаден од СВР-Скопје на име
Демири Самије, с. Радуша, Скопје.
(20396)
Пасош бр. 1178261 издаден од СВР-Куманово на име
Мерлинда Азири, ул. "С. Станковски" бр. 18, Куманово.
(20401)
Пасош бр. 423955 издаден од СВР-Куманово на име
Шенаси Османи, с. Слупчане, Куманово.
(20414)
Пасош бр. 0846094 на име Накова Даниела, ул.
"Партизанска" бр. 14, Пробиштип.
(20136)
Пасош бр. 1601342 издаден од СВР-Скопје на име
Џеладин Енвер, ул. "Галичица" бр. 16, Скопје. (20419)
Пасош бр. 535926/94 издаден од СВР-Скопје на име
Билјана Ставревска, ул. "Сава Ковачевиќ" бр.34/1-7,
Скопје.
(20420)
Пасош бр. 200146 на име Стојков Симијон, с. Оризари, Кочани.
(20437)
Пасош бр. 1109655 на име Николова Наташа, с. Облешево, Кочани.
(20438)
Пасош бр. 1501343 на име Героски Гоце, Струга.
(20443)
Пасош бр. 119597 на име Демиров Љутви, с. Градошорци бр. 230, Струмица.
(20444)
Пасош бр.1619358 издаден од СВР-Велес на име Радмила Горгиева, ул. "Љубен Весов" бр.19-а, Велес.(20445)
Пасош бр. С 0002338 издаден од Министерство за
надворешни работи-Скопје на име Аврамовски Владо,
ул. "В. С. Бато" бр. 40/1, Скопје.
(20448)
Пасош бр. 1762344 издаден од СВР-Скопје на име
Хатнан Изаиров, с. Грушино, Скопје.
(20466)
Пасош бр. 1179070 на име Џафа Илир, Дебар. (20486)
Пасош бр. 767937 на име Османи Ферзије, с. Зајас,
Кичево.
Пасош бр. 0858998 на име Стоилова Билјана, ул. „Кеј
на Револуција“, 1 стан 2/16, Кочани.
Пасош бр. 1362006/00 издаден СВР Куманово на име
Митевска Маријана ул. „Доне Божинов“ бр. 22/12,
Куманово.
(20518)
Чекови од тековна сметка бр. 1346 од бр. 418416 до
бр. 418421 и бр. 418413 издадени од Тутунска банка
АД Скопје на име Илиевски Роберт, Скопје.
(20295)
Чекови од тековна сметка од бр. 828000076255 до бр.
828000076261 издадени од Комерцијална банкаФилијала Штип на име Јанков Мите, Штип.
(20302)
Чекови од тековна сметка бр. 11981022 од бр. 5330914 до бр. 5330920, 5297766, 5297767 и бр. 5297768
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име
Анча Блажеска, Скопје.
(20415)
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Работна книшка на име Јошевски Златко, Битола.
(20288)
Работна книшка на име Митрески Горан, Кичево.
(20289)
Работна книшка на име Гоцевски Љупчо, Мак. Каменица.
(20291)
Работна книшка на име Калпачка Јулијана, Виница.
(20292)
Работна книшка на име Сефери Асан, Куманово.
(20293)
Работна книшка на име Соколовска Божанка, с. Саса,
Мак.Каменица.
(20294)
Работна книшка на име Нурчевски Зулфија, с. Мелница, Велес.
(20297)
Работна книшка на име Бајрамоска Нурдинка, с.
Дебреште, Прилеп.
(20299)
Работна книшка на име Исни Салихаси, с. Блаце,
Скопје.
(20301)
Работна книшка на име Цветковски Боби, Скопје.
(20308)
Работна книшка на име Јолакоски Сашо, Оровник,
Охрид.
(20319)
Работна книшка на име Ирот Василев, Радовиш.
(20325)
Работна книшка на име Димитровска Ленче, с. Јакимово, Виница.
(20413)
Работна книшка на име Зекирија Аџами, Скопје.
(20421)
Работна книшка на име Спасеновски Миле, ул. "Прилепска" бр. 60А/4, Битола.
(20422)
Работна книшка на име Парис Паризоски, ул. "Г.
Димитриоски" бр. 22, Прилеп.
(20423)
Работна книшка на име Хоџа Зулфи, Струга. (20424)
Работна книшка на име Богески Танас, ул. "11-ти
Септември" бр. 90, Кичево.
(20425)
Работна книшка на име Зафироска Мена, Кичево.
(20426)
Работна книшка на име Гарип Рустеми, Гостивар.
(20427)
Работна книшка на име Елвис Шемедоски, ул. "Беровска" бр. 46, Прилеп.
(20434)
Работна книшка на име Велјаноски Горан, Охрид.
(20435)
Воена книшка бр. 0888986 на име Гоце Ѓеоргиев,
Кочани.
(20286)
Воена книшка на име Лазов Владимир, Скопје.
(20333)
Воена книшка на име Стоилковски Драган, ул. "160"
бр. 4, н. "Карпош", Куманово.
(20428)
Чековна картичка бр. 2395-61 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Лилјана Ефтимовска, Охрид.
(20287)
Чековна картичка бр. 16988097 издадена од
Комерцијална банка на име Миланчо Поп-Трајков,
Велес.
(20433)
Свидетелство од 8 одделение на име Латифи Блерим,
Куманово.
(20290)
Свидетелство и диплома за 4 година на име
Љубомировиќ Ленче - Подгорица.
(20327)
Свидетелство од 4 година на име Лазаров Јован,
Пехчево.
(20429)
Свидетелство од 1 и 2 година на име Дарко Костадиноски, Мак. Брод.
(20436)
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр.
46/03 за свидетелство на име Ајхан Хани, н. "Езерски
Лозја" бр. 86, Струга, се сторнира.
(20300)
Здравствена легитимација на име Касапов Ордан, Велес.
(20320)
Здравствена легитимација на име Митевска Даниела,
Пробиштип.
(20430)
АДР дозвола бр. 1986 издадена од Министерство за
сообрќај транспорт и врски на име Јанев Ѓорги,
Радовиш.
(20416)
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JAВНИ ПОВИЦИ
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-194/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Предмет на набавка:
1.1. Сирење бело кравско во канти од 7-15 кг 45.000 кг.
1.2. Кашкавал кравски-пита од 5-7 кг
35.000 кг.
1.3. Сирење топено од 25-33 гр парче
27.000 кг.
2. Бараните производи во целост да одговараат на
пропишаните одредби од Правилникот за квалитетот
на млекото, производите од млеко, сирилата и чистите
култури, да содржат најмалку 45% млечна маст и киселинскиот степен да не биде повеќе од 65% SH.
Испорака: месечна по диспозиција - франко сите
гарнизони во РМ.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на
учество на сите домашни правни и физички лица, се
спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.
4. Набавката е делива.
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена за 1 кг во денари без ДДВ и ДДВ посебно да
е искажан,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет и потекло на производ,
- рок на испорака.
III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Техничката документација потребно е да се достави
согласно Закон за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:
- извод од регистрација на дејноста усогласена со
Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- документ за бонитет издаден од Централен регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедностзабрана на вршење на дејност,
- техничка способност на понудувачот (член 25,
став 1 од Законот за јавни набавки),
- алинеја 1 (список на главни испораки во последните три години),
- алинеја 2 (опис на технички постројки на понудувачот),
- алинеја 3 ( посочување на вклучени лица задолжени за контрола на квалитетот),
- алинеја 5 (сертификат од надлежна институција
за контрола на квалитетот на производот).
Техничката документација не смее да биде постара
од 6 (шест) месеци, освен документацијата од прва
алинеја.
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ:
- цена
50 бода,
- техничка способност на понудувачот
40 бода,
- начин на плаќање
5 бода,
- рок на испорака
5 бода.
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V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57
од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул."Јане Сандански" бр. 12 Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за
логистика или со предавање на комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден
12.08.2003 година со почеток во 09,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул."Јане Сандански"
бр. 12, ламела 1 Скопје.
Претставникoт на понудувачот е должен на комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.
Секој понудувач може да учествува само со една
понуда.
Понудите кои не се доставени до определениот рок,
понудите кои не се изработени според основите во овој
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја
немаат целокупната техничка документација која се бара, нема да се разгледуваат.
Дополнителни појаснувања може да се добијат на
телефон 02/2469-008 лок. 126 и 107.
Министерство за одбрана
___________
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-195/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Предмет на набавка:
2. Јогурт во ПВЦ чаши од 2 дл
176.500 литри,
3. Павлака од 2 дл
1.000 литри,
4. Пастеризирано млеко од 1 литар
30.000 литри.
5.Бараните производи во целост да одговараат на
пропишаните одредби од Правилникот за квалитетот
на млекото, производите од млеко, сирилата и чистите
култури (за јогурт одредбите од член 30, павлака од
член 54 до 57 и за пастеризираното млеко член 11).
Испорака: дневна-франко сите ВП во гарнизон
Скопје.
6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на
учество на сите домашни правни и физички лица, се
спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.
7. Набавката е делива.
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цени во денари за 1 литар, франко купувач, без
пресметан ДДВ,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет и потекло на производот.
III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Техничка документација потребно е да се достави
согласно Закон за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:
- извод од регистрација на дејноста усогласена со
Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- документ за бонитет издаден од Централен регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки,

Бр. 49 - Стр. 59

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедностзабрана на вршење на дејност,
- техничка способност на понудувачот (член 25 став
1 алинеја 1, 2, 3 и 5 од Законот за јавни набавки, за што
понудувачите треба да достават:
а) список на главни испораки на стоки во последни
три години со количини;
б) опис на техничките постројки на понудувачот;
в) посочување на вклучени лица задолжени за контрола на квалитетот;
г) сертификат од надлежна институција за контрола
на квалитетот на производот.
Техничката документација не смее да биде постара
од 6 (шест) месеци.
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ:
- цена
50 бода,
- квалитет
20 бода,
- техничка способност на понудувачот 20 бода.
- начин на плаќање
10 бода.
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57
од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул."Јане Сандански" бр. 12 Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за
логистика или со предавање на комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден
12.08.2003 година со почеток во 12,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул."Јане Сандански"
бр. 12, ламела 1 Скопје.
Претставникот на понудувачот е должен на комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.
Секој понудувач може да учествува само со една
понуда.
Понудите кои не се доставени до определениот рок,
понудите кои не се изработени според основите во овој
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја
немаат целокупната техничка документација која се бара, нема да се разгледуваат.
Дополнителни појаснувања може да се добијат на
телефон 02/2469-008 локал 107.
Министерство за одбрана
___________
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-197/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Предмет на набавка:
Компот од сливи 5/1
21.260 лименки.
2.Бараниот производ во целост да одговара на пропишаните одредби од член 67 од Правилникот за квалитетот на производите од овошје, зеленчук и печурки
и на пектинските препарати. Испорака: франко Скопје
- октомври 2003 година.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни правни и физички лица, се
спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.
4. Набавката не е делива.

Стр. 60 - Бр. 49
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II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена во денари за нето плод за 1 кг, франко купувач, без пресметан ДДВ и
ДДВ посебно искажан.
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет потекло на производот,
- рок на испорака.
Понудувачот е должен да достави мостра за понудениот производ по 2 (две) лименки компот до Министерство за одбрана-Сектор за логистика, бул. "Јане
Сандански" бр. 12 ламела 3 соба 31.
III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Техничка документација потребно е да се достави
согласно Закон за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:
- извод од регистрација на дејноста усогласена со
Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- документ за бонитет издаден од Централен регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедностзабрана на вршење на дејност,
- техничка способност на понудувачот (член 25,
став 1, алинеја 5 од Законот за јавни набавки),
Техничката документација не смее да биде постара
од 6 (шест) месеци.
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ:
- цена
60 бода,
- техничка способност на понудувачот
30 бода,
- начин на плаќање
5 бода,
- рок на испорака
5 бода.
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и
57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален
примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул."Јане Сандански" бр. 12
Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството
на Секторот за логистика или со предавање на комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на
понудите.
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден
14.08.2003 година со почеток во 09,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул."Јане Сандански"
бр. 12, ламела 1 Скопје.
Претставникoт на понудувачот е должен на комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.
Секој понудувач може да учествува само со една
понуда.
Понудите кои не се доставени до определениот рок,
понудите кои не се изработени според основите во овој
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја
немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.
Дополнителни појаснувања може да се добијат на
телефон 02/2469-008 лок. 126 и107.
Министерство за одбрана
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Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03) Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР.16/3-345/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Предмет на набавката:
1.2. Конзерви готови јадења по вид, количина, рок и
место на испорака и квалитативни карактеристики по
Список бр.1
1.3. Списокот бр. 1 може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана-Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12 Скопје, ламела III,
соба 31 во време од 13,00-14,00 часот во работен ден,
во времетраење на јавниот повик.
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни правни и физички лица, се
спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.
1.5. Набавката не е делива.
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА:
- името, адресата и седиштето на понудувачот,
- цена во денари за 1 кг без пресметан ДДВ. ДДВ
посебно искажан ,
- начин и услови на плаќање,
- квалитет ( опис и потекло) на производот,
- рок на испорака
3. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА согласно Законoт за јавни набавки во оргинални примероци или
заверени копии од нотар и тоа:
- документ за бонитет издаден од Централен регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки,
-извод од регистрација на дејноста усогласена со
Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,
- доказ - извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедностзабрана на вршење на дејност,
- техничка способност на понудувачот (член 25 став
1 алинеја 1, 2, 3, 4 и 5 од Законот за јавни набавки, за
што понудувачите треба да достават:
а) список на главни испораки на стоки во последни
три години со количини;
б) опис на технички постројки на понудувачот;
в) посочување на лица задолжени за контрола на
квалитетот;
г) мостра за понудените производи (по пет примероци од секој производ од Списокот бр.1).
д) сертификат од надлежна институција за контрола
на квалитетот на производот;
Бараната документација не смее да биде постара од
6(шест) месеци.
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ:
- цена
60 бода,
- техничка способност на понудувачот
30 бода,
- начин и услови на плаќање
10 бода,
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5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и
57 од Законот за јавни набавки, во еден оргинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното
лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, Бул:"Јане Сандански " бр.12,преку
пошта или во деловодството на Секторот за логистика
најдоцна до 12.08. 2003 година или со предавање на комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.
Мострите за понудените производи да се достават
до Министерство за одбрана-Сектор за логистика, бул.
"Јане Сандански" бр. 12 ламела III соба 31.
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден
14.08.2003 година со почеток во 12,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република
Македонија-Сектор за логистика, бул."Јане Сандански"
бр. 12, ламела I Скопје.
Претставниците на понудувачот се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.
Секој понудувач може да учествува само со една
понуда.
Понудите кои не се доставени до определениот рок,
понудите кои не се изработени според основите во овој
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја
немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.
Дополнителни појаснувања може да се добијат на
телефон 02/2469-008 лок.107.
___________

Сектор за логистика

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-67/3
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Предмет на набавка:
1.1. Какао крем табла од 100 гр
36.000 кг
2.Бараниот производ во целост да одговара на пропишаните одредби од Правилникот за квалитетот на
какао производите, производите слични на чоколада,
крем производите и на бонбонските производи. Какао
крем таблата во составот да има 9% лешник.
Испорака:тримесечна по диспозиција - франко сите
гарнизони во РМ.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни правни и физички лица, се
спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.
4. Набавката не е делива.
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена за 1 кг во денари без ДДВ и ДДВ посебно
да е искажан,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет и потекло на производ,
- рок на испорака.
Понудувачот е должен да достави мостра за понудениот производ по 10 (десет) примероци до Министерство за одбрана-Сектор за логистика, бул. "Јане
Сандански" бр. 12 ламела 3 соба 31.
III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Teндерската документација потребно е да се достави согласно Закон за јавни набавки во оргинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:

Бр. 49 - Стр. 61

- извод од регистрација на дејноста усогласена со
Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- документ за бонитет издаден од Централен регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедностзабрана на вршење на дејност,
- техничка способност на понудувачот (член 25 став
1 алинеја 5 од Законот за јавни набавки)
Техничката документација не смее да биде постара
од 6 (шест) месеци, освен документацијата од прва
алинеја.
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ:
- цена
50 бода,
- техничка способност на понудувачот
40 бода,
- начин на плаќање
10 бода.
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57
од Законот за јавни набавки, во еден оргинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул."Јане Сандански" бр. 12 Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за
логистика или со предавање на комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден
15.08.2003 година со почеток во 09,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул."Јане Сандански"
бр. 12, ламела 1 Скопје.
Претставник на понудувачот е должен на комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување
за учество на јавното отворање.
Секој понудувач може да учествува само со една
понуда.
Понудите кои не се доставени до определениот рок,
понудите кои не се изработени според основите во овој
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја
немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.
Дополнителни појаснувања може да се добијат на
телефон 02/2469-008 лок. 126 и 107.
Министерство за одбрана
___________
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03) Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР.16/3-294/3
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Предмет на набавката:
1.2. Оброк сув по вид, количина, рок и место на испорака и квалитативни карактеристики по Список бр.1.
1.3. Списокот бр. 1 може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана-Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12 Скопје, ламела III,
соба 31 во време од 13,00-14,00 часот во работен ден,
во времетраење на јавниот повик.
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни правни и физички лица, се
спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

Стр. 62 - Бр. 49
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1.5. Набавката не е делива.
Содржина на понудата
- името, адресата и седиштето на понудувачот,
- цена во денари за 1 комплет без пресметан ДДВ.
ДДВ посебно искажан,
- начин и услови на плаќање,
- квалитет ( опис и потекло) на производот,
- рок на испорака.
Со понудата потребно е да се достави придружна
документација согласно Закон за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:
- документ за бонитет издаден од Централен регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки,
- извод од регистрација на дејноста усогласена со
Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена
постапка за стечај или е во процес на ликвидација,
- доказ - извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедностзабрана на вршење на дејност,
- техничка способност на понудувачот (член 25 став
1 алинеја 1, 3, 4 и 5 од Законот за јавни набавки, за што
понудувачите треба да достават:
а) список на главни испораки на стоки во последни
три години со количини;
б) посочување на лица за должни за контрола на
квалитетот;
в) мостра за понудените производи (по еден комплет од секој прилог од Списокот бр.1).
г) сертификат за потеклото и квалитетот на производот.
Бараната документација не смее да биде постара од
6 (шест) месеци.
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ:
- цена
50 бода,
- квалитет
20 бода,
- техничка способност на понудувачот
20 бода,
- начин и услови на плаќање
5 бода,
- рок на испорака
5 бода.
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и
57 од Законот за јавни набавки, во еден оргинален
примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, Бул:"Јане Сандански "
бр.12,преку пошта или во деловодството на Секторот
за логистика најдоцна до 12.08.2003 година или со
предавање на комисијата за јавни набавки, на денот на
јавното отворање на понудите.
Мострите за понудените производи да се достават
до Министерство за одбрана-Сектор за логистика, бул.
"Јане Сандански" бр. 12 ламела III соба 31.
6. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на
ден 13.08.2003 година со почеток во 09,00 часот, во
просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул."Јане Сандански" бр. 12, ламела I Скопје.
Претставниците на понудувачот се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.
Секој понудувач може да учествува само со една
понуда.
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Понудите кои не се доставени до определениот рок,
понудите кои не се изработени според основите во овој
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја
немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.
Дополнителни појаснувања може да се добијат на
телефон 02/2469-008 лок.107.
Министерство за одбрана
___________
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-147/4
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Предмет на набавка: Кујнска техника и инвентар,
по вид, количина, рок и место на испорака и квалитативни карактеристики наведени во Список бр.1 на овој
повик.
2. Списокот бр. 1 може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана-Сектор за логистика,
Бул. "Јане Сандански" бр. 12 Скопје, ламела 3, во време од 13,00 -14,00 часот, во работен ден, во време траење на отворениот повик.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на
учество на сите домашни правни и физички лица и се
спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.
4. Набавката е делива.
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
2. Цени поединечни, франко краен корисник на купувачот инсталирано, без царина, со посебно искажан
ДДВ.
3. Квалитет на средствата според техничките карактеристики на производителот, а согласно стандардите
на РМ и меѓународните стандарди, кои се прифатени
во РМ и бараните технички карактеристики од Список
бр. 1 на овој повик (сертификат за потекло и квалитет,
каталог - проспект).
4. Начин и услови на плаќање.
5. Рок на испорака, инсталирање и пуштање во
функција.
6. Гарантен рок.
7. Сервисирање и одржување.
8. Рок на важност на понуда.
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Со понудата, понудувачот е должен да достави документација согласно Законот за јавни набавки во оригинален примерок или заверена копија од нотар и тоа:
1. Документ за бонитет издаден од Централен регистар.
2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки.
3. Извод од регистрација на дејноста усогласена со
Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности.
4. Доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или процес на ликвидација.
5. Доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедностзабрана на вршење на дејност.
Бараната документација не смее да биде постара од
6 (шест) месеци, освен изводот од регистрација на дејноста.

25 јули 2003

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ:
- цена
50 бодови,
- квалитет
40 бодови,
- сервис и одржување
10 бодови.
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и
57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален
примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул."Јане Сандански" бр. 12
Скопје, преку пошта, со предавање во архивата во Секторот за логистика или со предавање на Комисијата за
јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден
19.08.2003 година, со почеток во 09,00_часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република
Македонија - Сектор за логистика, бул."Јане Сандански" бр. 12, ламела 1, Скопје.
Претставниците на понудувачот се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.
Секој понудувач може да достави само една понуда.
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и
кои не ги содржат бараните податоци и документација
од овој повик, согласно со одредбите од Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.
Дополнителни појаснувања може да се добијат на
телефон 02/2469-008 лок. 126 и 107.
Министерство за одбрана
___________
Врз основа на член 13 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2003), Министерството за економија, објавува
ЈАВЕН ПОВИК
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПИСМЕНИ ПОНУДИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НЕРАСПРЕДЕЛЕН
ДЕЛ ОД СТОКИТЕ ПО АУКЦИСКИ ПАТ
I. Министерството за економија, објавува дека се
повторува постапката за распределба на нераспределен
дел од царинска квота на стоките по аукциски пат во
рамките на царинските квоти за увоз од Заедницата на
државите Србија и Црна Гора и тоа за:
- Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден
шеќер или други материи за засладување, тарифна ознака 0401, во количина од 1.000 тони;
- Сирење и урда, тарифна ознака 0406, во количина
од 250 тони;
- Цигари што содржат тутун, тарифна ознака 2402
20, во количина од 125.000.000 парчиња.
II. Распределбата на стоките во рамките на царинските квоти ќе се врши по делови, во количини и динамика на увоз и тоа:
а) Прв дел со рок на увоз до 30.09.2003 година
Тарифна
ознака
0401

0406
2402 20

Наименување
на стоката
Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување
Сирење и урда
Цигари што содржат
тутун

Единечна
мерка
тони

Количина

тони
парчиња

125
62.500.000

500

Бр. 49 - Стр. 63

б) Втор дел со рок на увоз од 01.10. до 31.12.2003
година
Тарифна
ознака
0401

0406
2402 20

Наименување
на стоката
Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување
Сирење и урда
Цигари што содржат
тутун

Единечна
мерка
тони

Количина

тони
парчиња

125
62.500.000

500

III. Аукцијата по пат на затворени писмени понуди
се смета за успешна само во случај ако за секој поединечен дел од царинска квота се јават најмалку двајца
учесници.
IV. Котизацијата за учество во наддавањето во износ
од 3.000,00 денари и административната такса во износ од
600,00 денари, треба да се уплатат за секој поединечен
дел на царинска квота на сметка: 100000000063095, уплатна сметка: 84003306116, приходна шифра и програма:
72593000, корисник: Приходи на органите на управата.
V. Роковите за извршување на увозот за секој дел
од царинска квота се дадени во точка II од овој јавен
повик.
VI. Заинтересираните трговски друштва, затворените писмени понуди треба да ги достават до Министерството за економија, ул. “Јуриј Гагарин“ бр. 15, заклучно со 22.08.2003 година.
Затворените писмени понуди се доставуваат поодделно за секој поединечен дел од царинска квота, на
начин утврден со член 15 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2003).
Бонитетот треба да биде издаден од Централниот
регистар на Република Македонија.
VII. Отворањето на понудите од страна на комисијата ќе се спроведе на 27.08.2003 година во 10,00 часот
во Министерството за економија, во салата за состаноци I кат.
Министерство за економија
___________
Врз основа на член 11 и член 17 од Законот за јавни
набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
2/2002 и 24/2003), Комисијата за јавни набавки, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7М/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ, ВО СОГЛАСНОСТ
СО УЧЕСТВОТО НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА И ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ СКЛУЧЕН СО ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И
РАЗВОЈ - ЕБОР НА 22.09.2000 ГОДИНА, НАМЕНЕТ
ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА „АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ
И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА“ - МЕАП
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач
Министерство за транспорт и врски на Република
Македонија, Плоштад Црвена Скопска општина број 4,
Скопје.
1.2. Предмет на набавка
Изградба на објект за сместување на градежни машини и браварска работилница за ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА.
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1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на
учество на сите правни и физички лица од Република
Македонија.
1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно
со одредбите од Законот за јавни набавки - пречистен
текст.
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ
Обемот на работите во целост се наведени во техничката документација која понудувачите можат да ја
подигнат во просториите на Министерството за транспорт и врски на Република Македонија, ул. Црвена
Скопска општина број 4, Скопје, соба број 302 од 08.
до 15 часот, секој работен ден во времето на траењето
на јавниот повик, откако ќе уплатат износ од 1.200,00
денари на следнава сметка: Буџет на РМ, Министерство за транспорт и врски, НБРМ, трезорска сметка
100000000063095, жиро сметка бр. 130010025663116,
приходно конто 724125, програма 11 на Министерство
за транспорт и врски на РМ - Скопје, ЕДБ 4030990278246 НРБМ-Скопје, со цел на дознака: тендерска документација за градежни и градежно-занаетчиски работи Изградба на објект за сместување на градежни машини и браварска работилница за ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА.
Понудувачите можат да извршат увид во главниот
проект за изведување на работите за сето време на траење на отворениот повик во просториите на Министерството за транспорт и врски од 10 до 13 часот.
Предвидена е посета на локацијата на ден 31.07.2003
година во 10 часот, во просториите на ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ Струмица, ул. “24 Октомври“ бр. 2, Струмица.
Трошоците за предвидената посета ќе ги сноси самиот
понудувач.
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
3.1. Понудата треба да ги содржи сите елементи наведени во тендерската документација.
3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наведени во услови за тендерската документација на проектот.
3.3. Понудувачите се должни да достават свои единечни цени за секоја ставка од приложениот предмер и
вкупна вредност на работите (во денари) со ДДВ.
3.4. Банкарска гаранција за понудата во висина од
5% од цена на понудената.
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
(прилог кон понудата)
- Извод од регистрација на дејност;
- Документ за бонитет издаден од централниот регистар;
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или
ликвидација;
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е
изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки;
- Бараната документација не смее да биде постара
од 6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален примерок или копија заверена од нотар;
- Доказ за техничка способност на понудувачот,
согласно член 25 од Законот за јавни набавки - пречистен текст;
- Вкупна вредност и преглед на извршени работи во
последните 3 години;
- Вкупна вредност и преглед на извршени слични
работи во последните 3 години;
- Профил на компанијата, квалификација и искуство на раководниот тим за проектот;
-техничко-технолошки бонитет.
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5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
НАБАВУВАЧ (ИЗВЕДУВАЧ)
5.1. Цена и начин на плаќање.........................30 бода;
5.2. Рок и време на изведба.............................10 бода;
5.3. Методологија пристап
на работа и работен план...............................30 бода;
5.4. Техничка и кадровска опременост
и референтна листа..........................................25 бода;
5.5. Гарантен рок................................................5 бода.
6. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
6.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот и 2 копии. Секој понудувач може да достави
само една понуда.
6.2. Краен рок за предавање на понудите е 14.08.2003
година до 12 часот.
6.3. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.
6.4. Понудите кои не ги содржат бараните податоци
и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се
разгледуваат.
6.5. Понудите да се достават преку пошта на адреса: Министерство за транспорт и врски на Република
Македонија, плоштад Црвена Скопска општина број 4,
Скопје или да се предадат во архивата на Министерството за транспорт и врски, не подоцна од предвидениот рок за предавање на понудите.
6.6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол
стои ознака “не отворај“ и број на ова јавно барање.
6.7. Пликот не смее да содржи никаква ознака со
која би можело да се идентификува понудувачот.
6.8. Во затворениот плик треба да има уште 2 затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиската документација и носи
ознака “понуда“, а другиот внатрешен плик ја содржи
техничката документација и носи ознака “документација“ и точната адреса на понудувачот.
6.9. Јавното отворање ќе се изврши во просториите
на Министерството за транспорт и врски, Плоштад Црвена Скопска општина број 4, Скопје, соба број 319 во
1230 часот, на ден 14.08.2003 година, во присуство на
овластени претставници на понудувачите.
Дополнителни информации можат да се добијат на
телефоните 02/3145-425 и 02/3145-499.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни
набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 2/2002 и
24/2003), Комисијата за јавни набавки, објавува
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. Т/3/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ
(БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач: Министерство за транспорт и врски
на Република Македонија, Плоштад Црвена Скопска
општина бр. 4, Скопје.
1.2. Предмет на набавката: прибирање на документација за претходно утврдување на подобност-претквалификација за понудувачи како можни носители за: рехабилитација на автопат Е-75 Куманово-Велес, делница: Куманово-Аеродром (лева лента).
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1.3. Спецификацијата ќе биде содржана во тендерската документација која ќе биде доставена на понудувачите кои ќе бидат избрани во постапката за претквалификација.
1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно
со одредбите на Законот за јавни набавки.
2. ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА НА ПОНУДУВАЧИТЕ ЌЕ СЕ ВРШИ ВРЗ ОСНОВА НА:
- Економско-финансиски бонитет;
- Техничко-технолошки бонитет;
- Расположива опрема и други физички капацитет
потребни за реализирање на предметната набавка;
- Менаџерска способност;
- Искуство и стручен кадар;
- Гаранција за квалитет и стандард.
3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- Извод од регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар (оригинал или заверена копија од нотар);
- Доказ дека кон понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е
изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки.
Бараната документација не смее да биде постара од
шест месеци, а се доставува во оригинален примерок
или копија заверена од нотар.
Краен рок за прием на понудите е 15.08.2003 година до 14,00 часот.
Повикот е јавен, отворен и анонимен. Право на
учество имаат сите правни и физички лица од Република Македонија.
4. НАЧИН ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
4.1. Понудувачите треба да ги приложат документите кои се приложуваат кон пријавата од точките 2 и 3
на овој повик.
4.2. Понудите да се достават преку пошта на адреса:
Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, Плоштад Црвена Скопска општина бр. 4,
Скопје, или да се предадат во архивата на Министерството за транспорт и врски (најдоцна до 15,00 часот секој работен ден) не подоцна од предвидениот рок за
предавање на понудите.
4.3. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол
стои ознаката “не отворај“ и бројот на ова јавно барање.
4.4. Пликот не смее да содржи никаква ознака со
која би можело да се идентификува понудувачот.
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
5.1.Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.
5.2. Понудите кои не ги содржат бараните податоци
и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се
разгледуваат.
Дополнителни информации можат да се добијат на
телефоните 02/3145-425 и 02/3145-499.
Комисија за јавни набавки
___________
Врз основа на член 16 став 1 и член 17 од Законот за
јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Македонска Радио Телевизија, согласно заклучоците на Владата и Собранието на Република Македонија, објавува
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ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-1/2003
ЗА НАБАВКА - КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ФИНАНСИСКА КОНСОЛИДАЦИЈА И РЕСТРУКТУИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
1. НАБАВУВАЧ:
Македонска Радио Телевизија, со седиште на ул.
"Гоце Делчев" б.б. Скопје.
Средствата за набавката ќе ги обезбеди Министерството за финансии од Буџетот на Република Македонија.
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА:
Консултантски услуги за финансиска консолидација
и реструктуирање на Македонската Радио Телевизија.
3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Тендерската документација, заинтересираните понудувачи ќе можат да ја подигнуваат, по објавувањето
на oтворениот повик бр.01-1/2003, секој работен ден од
08:30 до 15:30 часот во Архивата на Македонска Радио
Телевизија во Скопје.
Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска документација ќе имаат можност да поднесат понуда.
4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:
- претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, број на вработени, телефон, факс
и сл.);
- вкупна цена за консултантските услуги за финансиска консолидација и реструктуирање на МРТ (со засметан ДДВ и други давачки кои треба да бидат искажани посебно) искажана во денари;
- начин и рок на плаќање.
Понудата треба да биде доставена на македонски
јазик.
Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци
не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се
сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).
Право да поднесе понуда има секое заинтересирано
домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавка.
5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
5.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:
- Извод од судска регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од
Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен вeсник
на РМ" бр. 32/98 и 55/98);
- Документот за бонитет на странското правно и
физичко лице, треба да биде доставен согласно со член
24 став 3 од Законот за јавни набавки;
- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судскиот регистар за поведена постапка за стечај-Потврда од надлежен Основен суд);
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност
(извод од судска евиденција-Уверение од надлежен Основен суд-Оддел за прекршоци);
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од
шест месеци;
Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален
примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој
може да се достави како копија.
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5.2 ДОКУМЕНТИ СО КОИ ПОНУДУВАЧОТ,
СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 25 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА
ЈАВНИ НАБАВКИ, ЈА ДОКАЖУВА ТЕХНИЧКАТА
СПОСОБНОСТ, А КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРИЛОЖЕНИ ВО КОВЕРТОТ КОЈ НОСИ ОЗНАКА "ДОКУМЕНТАЦИЈА":
- список на извршени услуги од овој вид во последните 3 (три) години со износите и корисниците на услугите (референтна листа);
- список на лица кои се вработени кај понудувачот
и кои ќе бидат вклучени во извршувањето на услугата
(име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ
за нивната стручност за изработка на санациони програми (дипломи, сертификати и сл.);
Горенаведените списоци треба да бидат заверени и
потпишани од одговорното лице.
6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ:
- Цена
35 поени;
- Број на вклучени лица и нивно досегашно
искуство
30 поени;
- Квалитет на услуги
25 поени;
- Реноме
- Учество во вакви или слични проекти
- Рок на подготвување на Извештајот и доставување на препораките
- Начин и рок на плаќање
10 поени.
Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно со
член 27 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки, односно, набавката ќе му се даде на економски најсилниот
понудувач во поглед на цената, квалитетот, начинот и
рокот на плаќање и времетраење на периодот на подготвување на Извештајот и доставување на препораките.
7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена
од денот на објавувањето на oтворениот повик бр.011/2003 (вклучувајќи го и денот на објавувањето).
Понудите кои ќе пристигнат во Архивата на Македонска Радио Телевизија по истекот на крајниот рок,
нема да бидат разгледувани.
Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки.
Понудувачите, во согласност со член 57 став 1 од
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на
понудувачот.
Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.
Понудите, во согласност со член 55 од Законот за
јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на
адреса ул. "Гоце Делчев" бб, или да се предадат во архивата на Македонска Радио Телевизија (најдоцна до
16 часот секој работен ден) или понудите да се предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но
најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отварање
на понудите.
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден
20.08.2003 година во 12:00 часот во просториите на
Македонска Радио Телевизија ул. "Гоце Делчев" бб
Скопје, V-ти кат соба 514-сала за состаноци.
Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од Понудувачот.
Комисија за јавни набавки
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Pursuant the article 16, paragraph 1 and article 17, of
the Law on Public Procurements (Official Gazette of RM
21/2002, the Commission for public procurements of the
Macedonian Radio and Television, in accordance with the
conclusions of the Government and the Parliament of the
Republic of Macedonia, is announcing an
OPEN INVITATION no 01-1/2003
FOR PROCUREMENT OF CONSULTING SERVICES
FOR FINANCIAL CONSOLIDATION AND RESTRUCTURING OF THE MACEDONIAN RADIO AND
TELEVISION
1. SERVICE PROVIDER:
Macedonian Radio and Television, at Bul.Goce Delcev,bb, Skopje.
The funds for the procurement will be provided by the
Ministry of Finance, from the budget of the Republic of
Macedonia.
2. SUBJECT OF THE PROCUREMENT:
Consulting services for financial consolidation and restructuring of the Macedonian Radio and Television.
3. TENDER DOCUMENTATION:
The tender documentation will we accessible to the bidders, upon the announcement of the open invitation no 011/2003, every work day from 8.30 am to 3.30 pm, in the
Archive of the Macedonian Radio and Television in Skopje.
Only the bidders having picked up the tender documentation will be enabled to make a bid.
4. THE BID SHOULD CONTAIN:
-presentation of the bidder : ( name, address, seat, person in charge, number of employees, phone, fax etc.);
-total price for consulting services on financial consolidation and restructuring of MRT (Macedonian Radio and
Television), (VAT and other duties included and presented
separately) in denars
-way of payment and deadlines
The bids should be submitted in Macedonian.
The bids which do not contain the am data, i.e. if the
data are not presented in the required way, will be considered as incomplete and will be excluded of the further procedure and will not be evaluated.
Each domestic and foreignlegal entity and individual,
registered for the activity, subject of the procurement, has
right to submit a bid.
5. TECHNICAL DOCUMENTATION:
5.1. ACCOMPANYING DOCUMENTATION THE
BIDDER SHOULD ENCLOSE TOGETHER WITH THE
BID:
- A copy of the Court registry of the business activity;
- a document on the solvency of the bidder issued by the
Central registry, in accordance with the regulations of the
solvency document ( Official Gazette no 32/98 and 55/98);
- the document of the solvency of the foreign legal entity sand individual , should be submitted pursuant the article 24, paragraph 3 of The Law on Public procurements
- a proof of not being in a bankruptcy or liquidation
process ( a certificate of the Court's Registry - Certificate
from the Basic Court);
- a proof of not having a court sentence going into effect for ban on business activity ( a certificate from Basic
Court- Magistrate dept.)
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- a certificate of the Internal Revenue Service for the
paid taxes, fees and other duties, not older than 6 months;
All the documents consisting the accompanying documentation should be submitted in original, or as a copy verified by a notary, the certificate on business activity can be
submitted as copy.
5.2. DOCUMENTS WITH WHICH THE BIDDER IS
PROVING HIS TECHNICAL ABILITY, PUSRUSANT
THE ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE LAW ON
PUBLIC PROCUREMENT, AND WHICH SHOULD BE
SUBMITTED IN AN ENVELOPPE SIGNED AS " DOCUMENTATION":
- list of the services rendered in the last 3 (three) years,
with total sums and the users ( reference list)
-list of the employees of the bidder, who will be involved in performing the service ( name, surname, education
level) and proof of their skills for processing of the sanation programmes ( diplomas, certificates, etc.);
The above mentioned list should be verified and signed
by a person in charge.
6. CRITERIA FOR CHOICE OF THE MOST FAVORABLE BIDDER:
- Price
35 points;
- Number of persons involved and their past
experience
30 points;
- Quality of the service
25 points;
Fame
Participation in similar projects
Time limits for preparation of the Report and submission of the recommendations
- Way and maturity of payment
10 points.
The most favorable bidder, will be chosen, pursuant the
article 27, paragraph 1, item 2 of the Law on Public Procurements, i.e. the providing will be given to the economically strongest bidder, taking into consideration the price,
quality, way and maturity of payment and the time limit for
the elaborating the Report and submission of the recommendations.
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7. DEADLINE AND THE MANNER OF SUBMISSION OF THE BIDS:
The deadline for submission of the bids is 15 days upon
the issue of the Open invitation no 01-1/2003 (including
the day of its issue).
The bids arrived to the Archive of the Macedonian Radio
and Television, after the deadline, will not be examined.
The bids should be submitted as proposed in the articles 56 and 57 of the Law on Public Procurements.
The bidders, pursuant the article 57, paragraph 1 of the
Law on Public Procurement, should submit their bids in
one original copy, verified and signed by a person in charge in the bidding party.
The bids not containing all the data numbered in the invitation, i.e. not having the accompanying documentation,
will be considered as incomplete and will not be examined.
The bids, pursuant the article 55 of the Law on Public
Procurements, should be submitted by mail, to the address:
Bul.Goce Delcev bb, or delivered directly to the Archive of
the Macedonian Radio and Television ( latest at 4.00 p.m.
everyday) or delivered to the Commission for Public Procurements directly, latest by the day and hour of the public
opening of the bids.
The public opening of the bids will be on August 20,
2003, at 12.00, in the premises of the Macedonian Radio
and Television (Bul.Goce Delcev bb, Skopje), Fifth floor,
room number 514 (conference room).
The representatives of the bidders, who will be present at
the public opening of the bids, should give the Commission
for Public Procurements a written authorization by the Bidder.
Commission for
public procurements
_______________________________________________
ИСПРАВКА
Во "Службен весник на РМ" бр. 48 од 23 јули 2003
година поткрадната е грешка на последната страница
во содржината, така што во редните броеви 1133, 1134,
1135 и 1136, наместо зборот "Уставениот" треба да
стои зборот "Уставниот".
Од Редакцијата

AГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА
Преглед на акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност на 29.08.2003 година (петок).
АКЦИИ
Учество на
Почетна
Капитал
капиталот за Број на продажна
Вредност на
за
друштвото
продажба во акции за
цена на
продажба
(ЕУР)
вредноста на продажба една акција
(ЕУР)
друштвото
(ЕУР)

Рeд.
бр.

Акционерско
друштво

Место

1

Струмичко Поле

Василево

1.223.281

2

ШИК Плачковица Радовиш

3

Авиоимпекс

Скопје

МЗТ Опрема за
возила
Керамика

4

5

1.172.737

95,87%

229.367

1,00

1.907.582

990.052

51,90%

19.365

10,23

5.224.499

2.031.688

38,89%

39.736

5,11

Скопје

350.385

24.255

6,92%

474

Гевгелија

487.630

10.564

2,17%

207

Дејност

Поледелство
Производство на
режана граѓа

Воздушен сообраќај
Производство на
делови
и прибор за моторни
возила и за нивните
5,11 мотори
Производство на
електронски и
5,11 керамички елементи
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УДЕЛИ

Рeд.
бр.

Друштво со
ограничена
одговорност

Место

Вредност на
друштвото
(ЕУР)

Удел за
продажба
(ЕУР)

Учество на
уделот за
продажба во
вредноста на
друштвото

Почетна
продажна
цена на
уделот
(ЕУР)

1

Ресена

Ресен

186.520

24.099

12,92%

2.410

2
3

Берово Транс
Ветеринарна
станица

Берово

202.299

115.707

57,20%

11.571

51.129

18.271

35,74%

1.827

49.001

10.780

22,00%

1.078

4

Отпад

Кавадарци
Свети
Николе

5

Базалт

Штип

130.853

12.619

9,64%

1.262

6

Имекс

Прилеп

342.249

5.907

1,73%

591

7

Метекс

Скопје

245.650

133.008

54,15%

13.301

Дејност
Производство на волнени
ткаенини
Превоз на патници и стока,
шпедиција
Ветеринарни дејности
Собирање и примарна
преработка на отпад
Градежништво
Производство на прехранбени
производи
Собирање и преработка на
индустриски отпад

Непродадените акции и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 05.09.2003 (петок).
Акциите и уделите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од
Република Македонија.
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