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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1643.
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
РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.
Бр. 07-2806/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ
ПЛАЌАЊА
Член 1
Во Законот за регистрирање на готовински плаќања
(“Службен весник на Република Македонија” број
31/2001, 42/2003, 47/2003, 40/2004, 70/2006 и 126/2006),
во членот 2 се додава нов став 2, кој гласи:
“За даночните обврзници кои вршат промет на добра и услуги на зелените пазари набавката на одобрен
фискален систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања ја врши трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало.”
Член 2
Членот 20-а се менува и гласи:
“Управата за јавни приходи врши контрола над
спроведувањето и примената на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.
Контролата ја вршат даночните инспектори.
За вршење на контролата на даночниот обврзник му
се доставува работен налог непосредно пред започнување на контролата.”
Член 3
Членот 20-б се менува и гласи:
“Доколку при вршење на контролата даночниот
инспектор утврди дека даночниот обврзник нема воведено фискален систем на опрема за регистрирање на
готовинските плаќања или прометот не го регистрира
преку фискален апарат или не издава фискална сметка
на купувачите, односно на корисниците на услугата,
составува записник во кој ја внесува констатираната
незаконитост. Истовремено, даночниот инспектор донесува решение со кое на даночниот обврзник му
изрекува забрана за вршење на дејност во деловната
просторија (објект) каде е извршена контролата во траење од:
- 30 дена за даночен обврзник правно лице и
- 15 дена за даночен обврзник физичко лице.
На записникот даночниот обврзник нема право на
приговор.
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Ако кај даночниот обврзник при повторна контрола
на деловниот простор се утврди истата незаконитост,
односно неевидентирање на прометот или неиздавање
на фискална сметка, даночниот инспектор ќе му изрече
забрана за вршење на дејност во тој објект во роковите
предвидени во ставот 1 на овој член и ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.”
Член 4
По членот 20-б се додаваат четири нови члена 20-в,
20-г, 20-д и 20-ѓ, кои гласат:
“Член 20-в
Против решението за забрана на вршење на дејност
од членот 20-б став 1 од овој закон даночниот обврзник
може да поднесе жалба во рок од 15 дена од доставувањето на истото преку Управата за јавни приходи до министерот за финансии.
Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
Член 20-г
За констатираната незаконитост од членот 20-б ставови 1 и 2 на овој закон, на даночниот обврзник ќе му
се наложи да плати мандатна казна во рок од 8 дена, во
висина утврдена во член 23-а од овој закон која се внесува во записникот.
Член 20-д
На даночниот обврзник на кого му е изречена мерка
забрана за вршење дејност поради немање на фискален
апарат, а во рокот на траење на забраната за вршење
на дејност набави и има намера да инсталира фискална
апаратура, Управата за јавни приходи ќе му овозможи
влегување во деловните простории заради вршење на
работи сврзани со нејзиното ставање во функција.
Член 20-ѓ
Доколку инспекторот во вршењето на контролата
констатира дека даночниот обврзник сторил прекршок
според одредбите на овој закон ќе поднесе барање за
поведување на прекршочна постапка."
Член 5
Во членот 21 став 1 по точката 2 се додава нова
точка 3, која гласи:
“3) не набави одобрен фискален систем на опрема
за регистрирање на готовинските плаќања (член 2 став
2);“.
Точките 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат точки 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 и 11.
Член 6
Во членот 23-а став 1 алинеја 1 бројот “1.500” се заменува со бројот “1.000” и во алинеја три бројот “300”
се заменува со бројот “200”.
Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
_________
LIGJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
REGJISTRIMIN E PAGESAVE ME PARA NË DORË
Neni 1
Në Ligjin për regjistrimin e pagesave me para në dorë
("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
31/2001, 42/2003, 47/2003, 40/2004, 70/2006 dhe
126/2006), në nenin 2 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:
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"Për obliguesit tatimorë të cilët bëjnë qarkullim me të mira
dhe shërbime në tregjet e gjelbra, furnizimin me sistem të
miratuar fiskal të pajisjes për regjistrimin e pagesave me para
në dorë e bën tregtari i cili organizon treg të gjelbër në të cilin
bëhet tregti me shumicë dhe pakicë."
Neni 2
Neni 20-a ndryshohet si vijon:
"Drejtoria e të Hyrave Publike ushtron kontroll mbi
realizimin dhe zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe
rregullave të miratuara në bazë të këtij ligji.
Kontrollin e ushtrojnë inspektorët tatimorë.
Për kryerjen e kontrollit, obliguesit tatimor i dorëzohet
urdhëresë pune drejtpërdrejt para fillimit të kontrollit."
Neni 3
Neni 20-b ndryshohet si vijon:
"Nëse gjatë kryerjes së kontrollit inspektori tatimor
konstaton që obliguesi tatimor nuk ka futur në përdorim
sistem fiskal me pajisje për regjistrimin e pagesave me para
në dorë ose qarkullimin nuk e regjistron nëpërmjet aparatit
fiskal ose nuk u jep llogari fiskale blerësve, gjegjësisht
shfrytëzuesve të shërbimit, përpilon procesverbal në të
cilin e shënon paligjshmërinë e konstatuar. Njëkohësisht,
inspektori tatimor merr aktvendim me të cilin obliguesit
tatimor i kumton ndalim për kryerjen e veprimtarisë në
lokalin afarist (objektin) ku është kryer kontrolli në
kohëzgjatje prej:
- 30 ditësh për obligues tatimor person juridik dhe
- 15 ditësh për obligues tatimor person fizik.
Për procesverbalin obliguesi tatimor nuk ka të drejtë
kundërshtimi.
Nëse te obliguesi tatimor gjatë kontrollit të serishëm të
lokalit afarist konstatohet paligjshmëri e njëjtë, gjegjësisht
mosevidentimi i qarkullimit ose mosdhënia e llogarisë fiskale,
inspektori tatimor do t'i kumtojë ndalim për kryerjen e
veprimtarisë në atë objekt në afatet e parapara në paragrafin 1
të këtij neni dhe do të parashtrojë kërkesë për ngritjen e
procedurës për kundërvajtje para gjykatës kompetente."
Neni 4
Pas nenit 20-b shtohen katër nene të reja: 20-v, 20-g,
20-d dhe 20-gj, si vijojnë:
"Neni 20-v
Kundër aktvendimit për ndalimin e kryerjes së
veprimtarisë nga neni 20-b, paragrafi 1 i këtij ligji
obliguesi tatimor mund t[i parashtrojë ankesë në afat prej
15 ditësh nga dorëzimi i të njëjtit nëpërmjet Drejtorisë së të
Hyrave Publike ministrit të Financave.
Ankesa nuk e shtyn zbatimin e aktvendimit.
Neni 20-g
Për paligjshmërinë e konstatuar nga neni 20-b
paragrafët 1 dhe 2 të këtij ligji, obliguesit tatimor do t'i
urdhërohet të paguajë dënim mandator në afat prej tetë
ditësh, në lartësi të përcaktuar në nenin 23-a të këtij ligji i
cili shënohet në procesverbal.
Neni 20-d
Obliguesit tatimor të cilit i është kumtuar masa ndalim i
kryerjes së veprimtarisë për shkak të mospasjes së aparatit
fiskal, ndërsa në afat të kohëzgjatjes së ndalimit për
kryerjen e veprimtarisë pajiset dhe ka ndërmend të
instalojë aparaturë fiskale, Drejtoria e të Hyrave Publike do
t'i mundësojë hyrje në lokalet afariste për shkak të kryerjes
së punëve lidhur me vënien e saj në funksion.
Neni 20-gj
Nëse inspektori gjatë kryerjes së kontrollit konstaton që
obliguesi tatimor ka bërë kundërvajtje sipas dispozitave të
këtij ligji do të parashtrojë kërkesë për ngritjen e
procedurës për kundërvajtje."
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Neni 5
Në nenin 21 paragrafin 1 pas pikës 2 shtohet pikë e re
3, si vijon:
"3) nuk pajiset me sistem të miratuar fiskal të pajisjes
për regjistrimin e pagesave me para në dorë (neni 2
paragrafi 2);".
Pikat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 bëhen pika 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 dhe 11.
Neni 6
Në nenin 23-a paragrafi 1 alineja 1, numri "1.500"
zëvendësohet me numrin "1.000" dhe në alinenë 3 numri
"300" zëvendësohet me numrin "200".
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
____________
1644.
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
ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА
Се прогласува Законот за шумарска и ловна инспекција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јули 2008 година.
Бр. 07-2849/1
11 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Содржина на Законот
Со овој закон се уредувaат начелата на инспекцискиот надзор, надлежностите, организацијата на инспекцијата, положбата, правата и должностите на инспекторите, постапките на инспекцискиот надзор и други
прашања поврзани со инспекцискиот надзор.
Член 2
Инспекциски надзор
Работите од надлежност на шумарската и ловната
инспекција се вршат преку Државниот инспекторат за
шумарство и ловство (во натамошниот текст: Инспекторатoт), како орган во состав на Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 3
Употреба на Законот
Во вршење на инспекцискиот надзор, за прашањата
од постапката кои не се регулирани со овој или друг закон, ќе се применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка.
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II. НАЧЕЛА
Член 4
Начело на самостојност
Инспекторите се самостојни во вршење на задачите
од инспекцискиот надзор во рамките на своите овластувања.
Член 5
Начело на заштита на јавниот интерес и заштита на
приватните интереси
Инспекторите ги вршат задачите на инспекцискиот
надзор со цел за заштитување на јавниот интерес, како
и интересите на правните и физичките лица.
Член 6
Начело на јавност
Инспекторите ја известуваат јавноста за преземените мерки, доколку тоа е потребно да се заштитат правата на правните и физичките лица и во случај кога е потребно за обезбедување на почитување на правниот
ред, односно нивните решенија.
Член 7
Начело на пропорционалност
(1) Инспекторите мора да ги вршат своите задачи
така што при врешење на своите овластувања навлегуваат во работата на правните и физичките лица само во
обем кој е нужен за обезбедување на ефикасен инспекциски надзор.
(2) При изборот на мерките, инспекторот ја зема
предвид тежината на прекршувањето, изречува мерка
која е поповолна за правното или физичкото лице кај
кое инспекторот врши надзор доколку со тоа е постигната целта на прописот.
(3) При одредувањето на рокот за отстранување на
неправилностите и незаконитостите, инспекторот ја земе
предвид тежината на прекршувањето, последиците за
јавниот интерес и околностите од кои зависи за кое време лицето е должно да ги отстрани неправилностите.
III. ДЕЛОКРУГ И ОРГАНИЗАЦИЈА
НА ИНСПЕКТОРАТОТ
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Член 10
(1) На предлог на директорот на Инспекторатот,
министерот донесува акти за организација, работа и систематизација на работните места во Инспекторатот.
(2) Во актот за систематизација на работните места
во Инспекторатот се утврдуваат работните места со посебни должности и овластувања.
Член 11
Инспекторатот врши инспекциски надзор над спроведувањето и примената на законите и другите прописи од страна на државните органи, јавните претпријатија, трговските друштва, установите и здруженијата
на граѓани, правни и физички лица кои вршат дејност
од областа на шумарството и ловството.
Член 12
Координација на работата на инспекторатот
(1) За координација на работата се формираат пет
одделенија надвор од седиштето на Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство, кои ги опфаќаат подрачјата на општините утврдени со актот на
организација и за систематизација на работните места.
(2) Инспекторатот ги усогласува мерките за помош
во организација, просторно материјално-финансиско и
административно работење по региони и подрачја.
Член 13
Координација на работата со инспекциите
(1) Инспекторатот, заради постигнување на поголема ефикасност и дејствување на инспекторите каде што
е потребно усогласено постапување на повеќе инспекции, ги усогласува плановите за работата на инспекторите, планира заедничко изведување на задачи од инспекцискиот надзор на различни инспекции и предлага
формирање на групи на инспектори за заедничко спроведување на задачите и начинот на нивната работа.
(2) Инспекторатот расправа за заеднички прашања
поврзани со проблемите при работата и за тоа го известува министерот и Владата.
IV. ПОЛОЖБА, ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ
НА ИНСПЕКТОРИТЕ
1. Државни шумарски и ловни инспектори

Член 8
Работите од надлежноста на Инспекторатот ги вршат државни инспектори за шумарство и ловство (во
натамошниот текст: инспектори).

Член 14
(1) Инспекторот е должен работите да ги врши совесно, стручно, ефикасно, уредно, навремено, политички неутрално и непристрасно.
(2) Инспекторот е должен постојано да се оспособува за вршење на своите задачи во согласност со програмата за обука која ја издава директорот на Инспекторатот.

Член 9
Раководење со Инспекторатот

Член 15
Услови за инспектор

(1) Со Инспекторатот раководи директор кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија.
(2) Директорот е самостоен во извршувањето на работите на Инспекторатот, го води и претставува, ја организира и координира работата на инспекторите и во
рамките на своите овластувања одговара за законитост,
квалитет и ефикасно работење на инспекцијата, а за
својата работа му одговара на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
(3) Во спреченост или отсутност на директорот, него го заменува раководителот на Секторот за шумарство и ловство во Инспекторатот.

(1) Инспектор може да биде дипломиран шумарски
инженер - насока шумарство, со најмалку четири години работно искуство во струката или магистер од истата насока со најмалку две години работно искуство кој
ги исполнува условите за засновање на работен однос и
општите услови пропишани со прописите за државните
службеници.
(2) Ловен инспектор може да биде и доктор по ветеринарна медицина, со најмалку четири години работно
искуство во струката или магистер со најмалку две години работно искуство, кој ги исполнува условите за
засновање на работен однос и општите услови пропишани со прописите за државни службеници.

1. Државен инспекторат за шумарство и ловство
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Член 16
Ограничување на вршење работа

Член 21
Овластувања на инспекторот

Инспекторот не смее да врши работи, односно не
смее да ги врши работите за друг работодавач од подрачјето на кое ги врши работите на инспекцискиот
надзор, освен ако се работи за научна или едукативна
дејност.

(1) При вршење на инспекцискиот надзор кај правното или физичкото лице инспекторот има право да:
1) оствари увид во извршувањето на законите и
другите прописи, при што субјектите од членот 11 на
овој закон се должни да му обезбедат непречен пристап во вршењето на работите при инспекцискиот надзор и да обезбедат точни податоци и материјали доколку тој ги побара од нив;
2) врши надзор и контрола на спроведување на
одредбите од Законот за шумите, Законот за ловството,
Законот за заштита на растенијата, Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја и други прописи од областа на шумарството и ловството;
3) ги прегледа деловните книги, договори, документи и други исправи, како и работата и документацијата
кога се водат и чуваат во електронски медиј, како и да
побара нивна изработка во писмена форма која мора
веродостојно да ја потврдува електронската форма;
4) ги сослуша странките и сведоците во управната
постапка;
5) прегледа документи со кои може да се утврди
идентитетот на лицата;
6) добие и употребува лични и други податоци од
службените евиденции и други бази на податоци кои се
потребни за вршење на инспекцискиот надзор бесплатно;
7) ги земе мострите на материјалите и опремата, за
натамошно испитување бесплатно;
8) користи услуги на научни, стручни установи и
стручни лица;
9) зема изјави од одговорните лица во правното лице, физичките лица, сведоците, заради утврдување на
нивниот идентитет и да прибира податоци и
10) извршува и други работи кои се потребни за извршување на инспекцискиот надзор.
(2) При вршење на инспекцискиот надзор, инспекторот е должен да ја одземе документацијата која му е
потребна за испитување на состојбата, доколку смета
дека постои оправдан сомнеж за кршење на законите и
другите прописи.

Член 17
Чување на деловна и друга тајна, како и тајната на
изворот
(1) Инспекторот е должен да ја чува тајната со која
се запознал при вршење на задачите од инспекцискиот
надзор. Должноста за чување на тајната останува и по
престанокот на работниот однос како инспектор.
(2) Инспекторот е должен да ја чува тајната за изворот на пријавата и изворот на други информации врз
основа на кои го врши инспекцискиот надзор.
Член 18
Одговорност на инспекторот
(1) Инспекторот носи одговорност, ако:
1) при вршење на инспекцискиот надзорот пропушти извршување на задачи односно не преземе соодветни мерки кои во согласност со овој закон е должен
да ги изврши, односно преземе;
2) не поднесе барање за поведување на прекршочна
постапка, односно не ги извести надлежните органи за
кршењето на законите или другите прописи кои ги констатирал при вршењето на инспекцискиот надзор и
3) врши работи спротивно од членот 16 на овој закон.
(2) Прекршувањата од ставот (1) на овој член претставува дисциплински престап согласно со Законот за
државните службеници.
(3) Инспекторот, против кого е поведена дисциплинска постапка поради потежок дисциплински престап, не смее до правосилноста на решението за дисциплинска одговорност да врши задачи од инспекциски надзор.
V. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ИНСПЕКТОРИТЕ
Член 19
Вршење задачи од инспекцискиот надзор
(1) Инспекторот самостојно го врши инспекцискиот
надзор, води управна постапка и издава решенија и
заклучоци од управна постапка.
(2) При вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот е должен да има легитимација со која се докажува неговото службено својство и при вршење на надзорот е должен да ја покаже ако тоа од него се побара.
(3) Легитимацијата од ставот (1) на овој член ја издава и ја одзема министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
(4) Формата и содржината на образецот на легитимацијата, како и начинот на издавањето и одземањето
на истата, ги пропишува министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
Член 20
(1) При вршење на инспекцискиот надзор инспекторот носи работна облека со амблем, опрема за работа и
е вооружен.
(2) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја пропишува работната облека, изгледот на
амблемот, опремата за работа и видот на оружјето што
го носат инспекторите.

Член 22
Пристап во простории и објекти
(1) Правните и физичките лица се должни да му
овозможи на инспекторот непречено вршење на задачите од инспекцискиот надзор.
(2) Инспекторот има право без претходно известување и без дозвола на лицата од ставот (1) на овој член,
без оглед на работното време, да влезе во просториите
и објектите и пристапи кон опремата и направите, доколку со закон поинаку не е определено.
(3) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот наиде на физички отпор од лицата врз
кои се врши надзорот или лицата не дозволат влегување во просториите и објектите или доколку таков отпор очекува, е должен да побара помош од Министерството за внатрешни работи. Трошоците за влегувањето
и евентуалната штета која притоа може да настане се
на товар на лицата врз кои се врши надзорот.
(4) Министерството за внатрешни работи им дава
помош на инспекторите согласно со одредбите од Законот за внатрешни работи.
VI. ПОСТАПКА ПРИ ВРШЕЊЕ НА
ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР
Член 23
Одземање на овластувањето за водење на постапка
Директорот може на инспекторот да му го одземе овластувањето за водење на веќе започната постапка и работата да ја додели на друг инспектор само во случаи:
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1) ако е дадена причина за изземање по законот кој
ја регулира општата управна постапка и
2) кога е поведена дисциплинска постапка против
инспекторот.
Член 24
(1) За извршениот инспекциски надзор инспекторот
е должен да состави записник во три примероци за констатираната состојба во работењето на правното или
физичкото лице.
(2) Примерок од записникот од ставот (1) на овој
член му се доставува на одговорното лице во правното
лице или му се врачува на физичкото лице кое присуствува при вршењето на инспекцискиот надзор.
(3) Ако инспекторот при вршење на инспекцискиот
надзор утврди неправилности, е должен да донесе решение со кое ќе нареди да се отстранат неправилностите во определен рок или ќе изрече управна мерка предвидена со закон или друг пропис.
Член 25
Жалба против решението на инспекторот
(1) Против решението на инспекторот од членот 24
став (3) на овој закон може да се изјави жалба до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
во рок од осум дена од денот на добивањето на решението.
(2) Жалбата изјавена против решението на инспекторот не го одлага извршувањето на решението.
Член 26
Трошоци за инспекциската постапка
Трошоците направени при инспекциската постапка
кои биле итни за утврдување на дејствија, кои докажуваат дека лицето го кршело законот или други прописи, се на товар на лицето.
Член 27
Мерки на инспекторите
(1) Доколку инспекторот при вршење на инспекцискиот надзор утврди дека е прекршен закон или друг
пропис, односно друг акт чиешто спроведување го
надгледува, има права и должности да:
1) одреди мерки за отстранување на неправилностите и недостатоците во законски утврден рок;
2) спроведе мерки во согласност со Законот за прекршоците;
3) поднесе пријава за сторено кривично дело кое се
гони по службена должност;
4) предлага на надлежниот орган спроведување на
мерки и
5) одреди други мерки и да изврши дејствија за кои
е овластен со закон или други прописи.
(2) Доколку инспекторот утврди дека обврзникот со
извршениот прекршок се здобил со имотна корист, на
надлежниот орган му предлага нејзино одземање.
(3) Во случај кога инспекторот при вршењето на
инспекцискиот надзор ќе утврди повреда на закон или
друг пропис кој е во надлежност на друг орган, е должен веднаш да го извести соодветниот надлежен орган.
Член 28
Превентивни мерки на инспекторот
и предупредувања
Со цел на превентивно дејствување, инспекторот ги
презема следниве мерки:
1) одговара на писмени прашања на поединци,
претпријатија и институции кои се однесуваат на дејствување на инспекцијата;
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2) преку медиумите ја известува јавноста за утврдените неправилности, како и за последиците за повреда
на законите и другите прописи и
3) на друг начин дејствува во смисла на едуцирање
на јавноста.
VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 29
(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правното лице:
1) доколку попречи или оневозможи влегување на
инспекторот во просториите, објектите или кон средствата (член 22) и
2) ако не ги почитува одредените мерки или не ги
отстрани недостатоците во рокот кој го одредил инспекторот (член 27 став (1) точка 1).
(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член, освен
глоба на правното лице, може да се изрече и прекршочна санкција, привремена забрана за вршење на одделна
дејност во траење од една до две години.
(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член ќе се
изрече глоба во висина од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност на одговорното лице во правното лице.
(4) За прекршокот од ставот (1) на овој член, освен
глобата на одговорното лице во правното лице, ќе се
изрече и прекршочна санкција, забрана за вршење на одделна дејност во траење од шест месеца до една година.
Член 30
Глоба во износ од 700 до 1.500 евра во денарска
противвредност ќе се изрече и на физичко лице ако
стори некое од дејствијата на членот 29 став (1) точки
1 и 2 од овој закон.
Член 31
Согласно со одредбите на овој закон покрај изречената глоба за прекршокот од членовите 29 и 30 на овој
закон на сторителите ќе им се изрече и прекршочна
мерка, одземање на предмети, употребени или наменети за извршување на прекршокот.
Член 32
(1) Постапките за извршување на прекршочните санкции по овој закон ќе се водат пред надлежниот суд.
(2) Порамнување и посредување по одредбите на
овој закон нема да се вршат.
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 33
(1) Поблиските прописи предвидени со овој закон
ќе се донесат во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.
(2) До донесување на прописите од ставот (1) на
овој член ќе се применуваат постојните прописи.
Член 34
Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
___________
LIGJ
PËR INSPEKSIONIN E PYLLTARISE
DHE GJUETISE
I. DISPOZITAT E PERGJITHSHME
Neni 1
Permbajtja e ligjit
Me kete ligj rregullohen parimet e mbikeqyrjes inspektuese, kompetencat, organizimi i inspektimit, pozita, të
drejtat dhe obligimet e inspektoreve, procedurat e mbikeqyrjes inspektuese dhe ceshtje tjera të lidhura me mbikeqyrjen inspektuese.
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Neni 2
Mbikeqyrja inspektuese

Neni 9
Udheheqja me Inspektoratin

Punet nga kompetenca e inspektuese të pylltarise dhe të
gjuetise kryen nepermjet Inspektoratit shteteror për pylltari
dhe gjueti (në tekstin e më tejshem: Inspektorati), si organ
në perberjen e Ministrise së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.

(1) Me Inspektoratin udheheq drejtori të cilin e emeron
dhe shkarkon Qeveria e Republikes së Maqedonise.
(2) Drejtori eshte i pavarur në kryerjen e puneve të Inspektoratit, e udheheq dhe prezanton, e organizon dhe koordinon punen e inspektoreve edhe në suazat e autorizimeve
të tij pergjigjet për pune të ligjshme, cilesore dhe efikase të
inspeksionit, kurse për punen e vet i pergjigjet ministrit të
Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave dhe Qeverise së Republikes së Maqedonise.
(3) Në rast të pengimit ose të mungeses së drejtorit, atë
e zevendeson udheheqesi i Sektorit për pylltari dhe gjueti
në Inspektorat.

Neni 3
Perdorimi i ligjit
Në kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese, për ceshtjet nga
procedura të cilat nuk jane rregulluar me kete ose me ligj
tjeter, do të zbatohen dispozitat e Ligjit për procedure të
pergjithshme administrative.
II. PARIMET
Neni 4
Parimi i pavaresise
Inspektoret jane të pavarur në kryerjen e detyrave të
mbikeqyrjes inspektuese në suazat e autorizimeve të tyre.
Neni 5
Parimi i mbrojtjes së interesit publik dhe mbrojtja
e interesave private
Inspektoret i kryejne detyrat e mbikeqyrjes inspektuese
me qellim të mbrojtjes së interesit publik si dhe interesave
të personave juridike dhe fizike.
Neni 6
Parimet e transparences
Inspektoret e informojne publikun për masat e ndermarra, nese kjo eshte e nevojshme që të mbrohen të drejtat
e personave juridike dhe fizike edhe në rastin kur eshte e
nevojshme për sigurimin e respektimit të rendit juridik, respektivisht aktvendimeve të tyre.
Neni 7
Parimi proporcionalitetit
(1) Inspektoret jane të detyruar t’i kryejne detyrat e tyre
ashtu që gjate kryerjes së autorizimeve të tyre nderhyjne në
punen e personave juridike dhe fizike vetem në masen e cila eshte e domosdoshme për sigurimin e mbikeqyrjes inspektuese efikase.
(2) Gjate zgjedhjes së masave, inspektori e merr parasysh peshen e kundervajtjes, shqipton mase e cila eshte
më e volitshme për personin juridik dhe fizik tek i cili inspektori kryen mbikeqyrje nese me kete arrihet qellimi i dispozites.
(3) Gjate caktimit të afatit për menjanimin e parregullsive dhe të paligjshmerive, inspektori e merr parasysh peshen e kundervajtjes, pasojat për interesin publik dhe rrethanat prej të cilave varet për në cilen kohe personi eshte i detyruar t’i menjanoje parregullsite.
III. FUSHEVEPRIMI DHE ORGANIZIMI
I INSPEKTORATIT
1. Inspektorati shteteror për pylltari dhe gjueti
Neni 8
Punet nga kompetenca e Inspektoratit i kryejne inspektoret shteterore për pylltari dhe gjueti (në tekstin e metejshem: inspektoret)

Neni 10
(1) Me propozimin e drejtorit të Inspektoratit, ministri
miraton akte për organizimin dhe për sistematizimin e vendeve të punes në Inspektorat.
(2) Në aktin për sistematizimin e vendeve të punes në
Inspektorat caktohen vendet e punes me detyra dhe autorizime të vecanta.
Neni 11
Inspektorati kryen mbikeqyrje inspektuese mbi zbatimin dhe aplikimin e ligjeve dhe dispozitave tjera nga ana e:
organeve shteterore; ndermarrjeve publike; shoqerive tregtare; institucioneve; shoqatave të qytetareve, personave
juridike dhe fizike të cilet kryejne veprimtari nga sfera e
pylltarise dhe gjuetise.
Neni 12
Koordinimi i punes së inspektoratit
(1) Për koordinimin e punes formohen pese seksione
jashte selise së Ministrise së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, të cilat i perfshijne rajonet e komunave
të percaktuara me aktin e organizimit edhe për sistematizimin e vendeve të punes.
(2) Inspektorati i harmonizon masat për ndihme në organizim, punen hapesinore-materiale-financiare dhe administrative neper regjione dhe rajone.
Neni 13
Koordinimi i punes me inspeksionet
(1) Inspektorati, për shkak të arritjes së efikasitetit dhe
veprimit më të madh të inspektoreve ku eshte i nevojshem
harmonizimi i veprimit të më shume inspeksioneve, i harmonizon planet për punen e inspektoreve, planifikon zbatimin e perbashket të detyrave nga mbikeqyrja e inspektimeve të ndryshme dhe propozon formimin e grupeve të
inspektoreve për zbatimin e perbashket të detyrave dhe
menyren e punes së tyre.
(2) Inspektorati diskuton për ceshtjet e perbashketa të
lidhura me problemet gjate punes dhe për kete e informon
ministrin dhe Qeverine.
IV. GJENDJA, TË DREJTAT DHE DETYRAT
E INSPEKTOREVE
1. Inspektoret shteterore të pylltarise dhe gjuetise
Neni 14
(1) Inspektori eshte i detyruar që punet t’i kryeje me
ndergjegje, profesionalisht, me efikasitet, me rregull, në
kohe, politikisht neutral dhe i paanshem.
(2) Inspektori eshte i detyruar vazhdimisht të aftesohet
për kryerjen e detyrave të tij në pajtim me programin për
trajnim të cilen e jep drejtori i Inspektoratit.

Стр. 8 - Бр. 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Neni 15
Kushtet për inspektor
(1) Inspektor mund të jete i inxhinieri i diplomuar për
pylltari - drejtimi pylltari, por së paku me kater vjet pervoje
pune në profesion ose magjister nga drejtimi i njejte së paku me dy vjet pervoje pune në profesion, i cili i ploteson
kushtet për themelimin e marredhenies së punes dhe kushtet e pergjithshme të percaktuara me dispozitat për nepunes
shteterore.
(2) Inspektor i gjuetise mund të jete edhe mjeku i mjekesise veterinare, së paku me kater vjet pervoje pune në
profesion ose magjister së paku me dy vjet pervoje pune, i
cili i ploteson kushtet për themelimin e marredhenies së
punes dhe kushtet e pergjithshme të percaktuara me dispozitat për nepunesit shteterore.
Neni 16
Kufizim i kryerjes së punes
Inspektori nuk ka të drejte të kryeje pune për punedhenes tjeter nga lemi në të cilin i kryen punet e mbikeqyrjes
inspektuese, pervec nese behet fjale për pune shkencore
ose veprimtari edukative.
Neni 17
Rruajtja e fshehtesise afariste dhe tjeter si dhe e
fshehtesise së burimit
(1) Inspektori eshte i detyruar ta ruaje fshehtesine me të
cilen eshte njoftuar gjate kryerjes së detyrave nga mbikeqyrja inspektuese. Obligimi për ruajtjen e fshehtesise mbetet
edhe pas nderprerjes së marredhenies së punes si inspektor.
(2) Inspektori eshte i detyruar ta ruaj fshehtesine për
burimin e fleteparaqitjes dhe burimin e informacioneve tjera në baze të së cilave e kryen mbikeqyrjen inspektuese.
Neni 18
Pergjegjesia e inspektorit
(1) Inspektori mban pergjegjesi nese:
1) gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese leshon
moskryerjen e detyrave, respektivisht nuk ndermerr masa
perkatese të cilat në pajtim me kete ligji eshte i detyruar t’i
kryeje, respektivisht ndermarre;
2) nuk paraqet kerkese për ngritjen e procedures për kundervajtje, respektivisht nuk i informon organet kompetente
për cenimin e ligjeve ose të dispozitave tjera, të cilat i ka
konstatuar gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese; dhe
3) kryen pune në kundershtim me nenin 16 të ketij ligji.
(2) Kundervajtjet nga paragrafi (1) i ketij neni paraqesin shkelje disiplinore në pajtim me Ligjin për nepunes
shteterore.
(3) Inspektori, kunder të cilit eshte ngritur procedure
disiplinore për shkak të shkeljes së rende disiplinore, nuk
guxon që deri plotfuqishmerine e aktvendimit për pergjegjesine disiplinore të kryeje mbikeqyrje inspektuese.
V. AUTORIZIMI I INSPEKTOREVE
Neni 19
Kryerja e detyrave të mbikeqyrjes inspektuese
(1) Inspektori në menyre të pavarur e kryen mbikeqyrjen inspektuese, mban procedure administrative dhe leshon
aktvendime dhe perfundime nga procedura administrative.
(2) Gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, inspektori eshte i detyruar të kete legjitimacion me të cilin tregohet cilesia e tij zyrtare edhe gjate kryerjes së mbikeqyrjes
eshte i detyruar ta tregoje atë nese kjo kerkohet prej atij.
(3) Legjitimacionin nga paragrafi (1) të ketij neni e leshon dhe e terheq Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.
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(4) Formen dhe permbajtjen e formularit të legjitimacionit, si dhe menyren e leshimit dhe të terheqjes së të njejtes, i percakton Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.
Neni 20
(1) Gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, inspektori mban veshje pune pajisje për pune dhe eshte i armatosur.
(2) Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe i Ekonomise së
Ujerave e percakton veshjen e punes, pajisjen për pune dhe
llojin e armatimit të cilin e mbajne inspektoret.
Neni 21
Autorizimet e inspektorit
(1) Gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, te personi juridik ose fizik inspektori ka të drejte:
1) të beje mbikeqyrje në zbatimin e ligjeve dhe dispozitat tjera, me ç’rast subjektet nga neni 11 i ketij ligji jane të
detyruar t’u sigurojne qasje pa pengesa në kryerjen e puneve gjate mbikeqyrjes inspektuese dhe të sigurojne të dhena
të sakta dhe materiale nese ai i kerkon prej tyre;
2) të beje mbikeqyrje dhe kontroll të zbatimit të dispozitave nga Ligji për pyjet, Ligji për gjueti, Ligji për mbrojtjen e bimeve, Ligji për materialin reproduktiv nga llojet e
drunjve pyjore dhe të dispozitave të tjera nga lemi i pylltarise dhe gjuetise;
3) t’i shikoje librat afariste, marreveshjet, dokumentet
dhe dokumentacionin tjeter, si punen dhe dokumentacionin
kur mbahen dhe ruhen në media elektronike, si dhe të kerkohet perpunimi i tyre në formen e shkruar e cila në menyre të besueshme ta vertetoje formen elektronike;
4) t’i degjoje palet dhe deshmitaret në proceduren administrative;
5) të kontrolloje dokumente me të cilat mund të vertetohet identiteti i personave;
6) të fitoje dhe të perdore pa pagese të dhena personale
dhe të tjera prej evidencave zyrtare dhe baza të tjera të të
dhenave të cilat jane të nevojshme për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese;
7) t’i marre mostrat e materialeve dhe pajisjeve pa pagese për hulumtim të metejshem;
8) të shfrytezoje sherbime shkencore, institucione profesionale dhe persona profesionale;
9) të marre deklarata prej personave pergjegjes te personi juridik, personave fizike, deshmitareve, për shkak të
vertetimit të identitetit të tyre dhe mbledhe të dhena; dhe
10) të kryeje edhe pune të tjera të cilat jane të nevojshme për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese.
(2) Gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, inspektori eshte i detyruar ta marre dokumentacionin i cili i nevojitet për hulumtimin e gjendjes, nese konsideron se ekziston dyshim i arsyeshem për shkeljen e ligjeve dhe të dispozitave të tjera.
Neni 22
Qasja në lokale dhe objekte
(1) Personat juridike dhe fizike jane të detyruar t’i
mundesojne inspektorit kryerjen e detyrave pa pengesa të
mbikeqyrjes inspektuese.
(2) Inspektori ka të drejte që pa informim paraprak dhe
pa lejen e personave nga paragrafi (1) të ketij neni, pa marre parasysh kohen e punes, të hyje në lokalet dhe objektet
dhe t’u qaset pajisjes dhe sendeve, nese me ligjin nuk eshte
percaktuar ndryshe.
(3) Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, inspektori has në rezistence fizike nga personat mbi të cilet
behet mbikeqyrja ose personat nuk lejojne hyrje në lokalet
dhe objektet ose nese aso rezistence pret, eshte i detyruar të

16 јули 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

kerkoje ndihme prej Ministrise së Puneve të Brendshme.
Shpenzimet për hyrjen dhe demin eventual e cila me kete
rast mund të ndodhe jane në barre të personave mbi të cilet
behet mbikeqyrja.
(4) Ministria e Puneve të Brendshme u jep ndihme inspektoreve në pajtim me dispozitat e Ligjit për pune të
brendshme.
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VI. PROCEDURA GJATE KRYERJES SË
MBIKEQYRJES INSPEKTUESE

5) të caktoje masa të tjera dhe të veprime permbaruese
për të cilat eshte i autorizuar me ligj ose dispozita tjera.
(2) Nese inspektori konfirmon se obliguesi me kundervajtjen e kryer ka perfitituar dobi pronesore, organit kompetent i propozon marrjen e saj.
(3) Në rastin kur inspektori gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese do të verifikoje shkeljen e ligjit ose të një
dispozite tjeter që eshte në kompetence të ndonje organi
tjeter, eshte i detyruar që menjehere ta informoje organin
kompetent perkates.

Neni 23
Terheqja e autorizimit për mbajtjen e procedures

Neni 28
Masat preventive të inspektoreve dhe paralajmerimet

Drejtori mund t’i marre autorizimin inspektorit për
mbajtjen e procedures të filluar dhe punen t’i ndaje ndonje
inspektori tjeter vetem në rastet:
1) nese eshte e krijuar shkaku për marrje sipas ligjit i
cili e rregullon proceduren e pergjithshme administrative;
dhe
2) kur eshte mbajtur procedure disiplinore kunder inspektorit.

Me qellim të veprimit preventiv, inspektori i ndermerr
masat vijuese:
1) u pergjigjet pyetjeve me shkrim të individeve, ndermarrjeve dhe institucioneve të cilat kane të bejne me veprimin e inspeksionit;
2) nepermjet mediumeve e informojne publikun për
parregullsite e percaktuara si dhe për pasojat për shkeljen e
ligjeve dhe dispozitave tjera; dhe
3) në menyre tjeter veprojne në kuptimin e edukimit të
publikut.

Neni 24
(1) Për mbikeqyrjen e kryer inspektuese, inspektori
eshte i detyruar të perpiloje procesverbal në tre ekzemplare
për gjendjen e konstatuar në punen e personit fizik ose juridik.
(2) Një ekzemplar i procesverbalit nga paragrafi (1) i
ketij neni, i dergohet personit pergjegjes te personi juridik
ose i dorezohet personit fizik i cili merr pjese gjate kryerjes
të mbikeqyrjes inspektuese.
(3) Nese inspektori gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese percakton parregullsi, eshte i detyruar të miratoje
aktvendim me të cilin do të urdherohet që të menjanohen
parregullsite në afat të caktuar ose do t’i kumtoje mase administrative të parapare me ligj ose me dispozite tjeter.
Neni 25
Ankesa kunder aktvendimit të inspektorit
(1) Kunder aktvendimit të inspektorit nga neni 24 paragrafi (3) të ketij ligji, mund t’i deklarohet ankese Ministrit
të Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, në afat
prej 8 ditesh nga dita e marrjes së aktvendimit.
(2) Ankesa e deklaruar kunder aktvendimit të inspektorit nuk e pezullon zbatimin e aktvendimit.
Neni 26
Shpenzimet për proceduren inspektuese
Shpenzimet e bera gjate procedures inspektuese të cilat
kane qene urgjente për vertetimin e veprimeve, të cilat
deshmojne se personi e ka cenuar ligjin ose dispozite tjeter,
bien në barre të personit.
Neni 27
Masat e inspektoreve
(1) Nese inspektori gjate kryerjes së mbikeqyrjes së
inspektimit verteton se eshte cenuar ligji, respektivisht akt
tjeter zbatimin e të cilit e mbikeqyr, ka të drejta dhe obligime që:
1) të caktoje masa për menjanimin e parregullsive dhe
mangesive në afat të caktuar ligjor;
2) të zbatoje masa në pajtim me Ligjin për kundervajtje;
3) të parashtroje fleteparaqitje për vepren e kryer penale e cila ndiqet me detyre zyrtare;
4) t’i propozoje organit kompetent zbatimin e masave;
dhe

VII. DISPOZITAT PËR KUNDERVAJTJE
Neni 29
(1) Gjobe me shume prej 2 000 deri në 4 000 euro me
kundervlere në denare do t’i shqiptohet personi juridik, nese:
1) e pengon ose e pamundeson hyrjen e inspektorit në
lokalet, objektet ose ndaj mjeteve (neni 22); dhe
2) nese nuk i respekton masat e percaktuara ose nuk i
menjanon mangesite në afat të cilin e ka caktuar inspektori
(neni 27 paragrafi (1) pika 1).
(2) Për kundervajtjen nga paragrafi (1) të ketij neni pervec gjobes personit juridik mund t’i shqiptohet dhe sanksion për kundervajtje ndalim i perkohshem për kryerjen të
veprimtarise së vecante në kohezgjatje prej një deri në dy
vjet.
(3) Për kundervajtjen nga paragrafi (1) të ketij neni do
t’i shqiptohet gjobe në lartesi prej 500 deri 1 000 euro me
kundervlere në denare personit pergjegjes te personi juridik.
(4) Për kundervajtjen nga paragrafi (1) i ketij neni pervec gjobes personit pergjegjes te personi juridik do t’i
shqiptohet edhe sanksion për kundervajtje ndalim për kryerjen e veprimtarise të vecante në kohezgjatje prej gjashte
muajsh deri në një vit.
Neni 30
Gjobe në shume prej 700 deri më 1 500 euro me kundervlere në denare, do t’i shqiptohet edhe personit fizik nese bën ndonje nga veprimet e nenit 29 paragrafi (1) pika 1
dhe 2 nga ky ligj.
Neni 31
Në pajtim me dispozitat e ketij ligji krahas gjobes së
kumtuar për kundervajtjen nga neni 29 dhe 30 të ketij ligji,
kryeresve do t’u shqiptohet edhe masa për kundervajtje
marrje e mjeteve, të perdorura ose të dedikuara për zbatimin e kundervajtjes.
Neni 32
(1) Procedurat për zbatimin e dispozitave për sanksione
sipas ketij ligj do të mbahen para gjykates kompetente.
(2) Barazimi dhe ndermjetesimi sipas dispozitave të ketij ligji nuk do të kryhen.
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VIII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE
PERFUNDIMTARE
Neni 33
(1) Dispozitat më të aferta të parapara me kete ligj do të
miratohen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në
fuqi të ketij ligji.
(2) Deri miratimin e dispozitave nga paragrafi (1) të ketij neni do të zbatohen dispozitat ekzistuese.
Neni 34
Ky ligj hyn në fuqi diten e tetë nga dita e shpalljes në
“Gazeten zyrtare të Republikes së Maqedonise”.
___________
1645.
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
МИНЕРАЛНИТE СУРОВИНИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за минералнитe суровини,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.
Бр. 07 - 2804/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИТE СУРОВИНИ
Член 1
Во Законот за минералните суровини ("Службен
весник на Република Македонија" број 24/2007), во
членот 2 став (1) точка 7 и во членот 3 став (2) точка 4
зборот “градежен” се заменува со зборот “украсен”.
Член 2
Во членот 3 став (2) точка 1 по зборот “карпи” се
додаваат зборовите: “сите видови на радиоактивни минерални суровини”.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
“(3) Енергетските минерални суровини се од јавен
интерес утврдени со овој закон.“
Член 3
Во членот 5 по ставот (4) се додаваат пет нови става
(5), (6), (7), (8) и (9), кои гласат:
“(5) За остварување на целите и насоките за усогласено вршење на геолошките истражувања, експлоатацијата и одржливото искористување на минералните
суровини утврдени со Стратегијата, Владата донесува
годишна програма за детални геолошки истражувања
на предлог на министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на минералните суровини.
(6) Деталните геолошки истражувања на минералните суровини од членот 3 став (2) точки 2, 3, 4, 5, 6 и 7
на овој закон можат да се вршат доколку нивното вршење е предвидено со годишната програма за детални
геолошки истражувања.
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(7) Деталните геолошки истражувања на енергетските минерални суровини се реализираат со годишна
програма за детални геолошки истражувања на енергетски минерални суровини која ја донесува Владата
на предлог на министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на минералните суровини.
(8) Реализацијата на годишната програма од ставовите (5) и (7) на овој член ја реализира органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини.
(9) Средствата за финансирање на годишните програми од ставовите (5) и (7) на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.“
Член 4
По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:
„Член 5-а
Исклучоци во примена
Одредбите од овој закон не се применуваат на постапките за доделување на концесии за детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини на јавните претпријатија, јавните установи, трговски друштва основани од Република Македонија, и
друштва врз кои државата има директно или индиректно влијание преку сопственоста над нив, односно ако
поседува поголем дел од капиталот на друштвото, има
мнозинство гласови на акционерите/содружниците и
доколку именува повеќе од половина од членовите на
управниот или надзорниот одбор, односно органите на
управување на претпријатието на друштвото, како и
други правни лица кои вршат јавни овластувања во делот на вршењето на јавните овластувања.“
Член 5
Во членот 6 ставот (1) се менува и гласи:
“Основни и детални геолошки истражувања можат
да изведуваат правни и физички лица кои се запишани
во Централниот регистар на Република Македонија и
поседуваат овластување за изработка на геолошка документација, вклучувајќи ги и странските правни лица
со подружница запишана во Централниот регистар на
Република Македонија за вршење на таа дејност и кои
имаат вработено најмалку едно лице кое поседува лиценца за изработка на геолошка документација.”
По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и
(6), кои гласат:
“(4) Доколку при вршењето на деталните геолошки
истражувања се откријат и други видови на минерални
суровини, освен оние за кои е доделена концесија за
детални геолошки истражувања, истите треба да бидат
опфатени со елаборатот од извршените детални геолошки истражувања и соодветно прикажани по квалитет
и квантитет.
(5) Техничко водење и надзорот над вршењето на
геолошките истражувања врши лице кое поседува лиценца за изработка на геолошка документација.
(6) Поблиските услови и начинот на издавање на
лиценцата и овластувањето од ставот (1) на овој член
ги пропишува министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на минералните суровини.”
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (7) и (8).
Член 6
Во членот 9 по ставот (3) се додава нов став (4), кој
гласи:
“(4) Документацијата од ставот (1) точка 4 на овој
член се изработува врз основа на посебните упатства
за изработка на геолошки карти согласно со одредбите
од овој закон.”
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Во ставот (4) кој станува став (5) по зборовите:
“ставот (1)” се додаваат зборовите: “точките 1, 2 и 4 на
овој член“.
Член 7
Насловот на членот 10 и членот 10 се менуваат и
гласат:
“Концесија за детални геолошки истражувања
(1) Право за вршење на детални геолошки истражувања се стекнува со добивање на концесија за детални геолошки истражувања.
(2) Концесија за детални геолошки истражувања
доделува Владата.
(3) Концесија за детални геолошки истражувања се
доделува врз основа на јавен повик.
(4) По исклучок од ставот (1) на овој член на субјектите од членот 5-а на овој закон, концесија за детални геолошки истражувања се доделува врз основа на барање.
(5) Право за добивање на концесија за детални геолошки истражувања има секое правно или физичко лице, вклучувајки ги и странските правни лица со подружница запишана во Централниот регистар на Република Македонија, а кои ги исполнуваат условите
пропишани со овој и друг закон.
(6) Со концесијата за вршење на детални геолошки
истражувања, концедентот на концесионерот му отстапува простор за вршење на детални геолошки истражувања, дефиниран со координати нанесени на топографската карта во мерка 1 : 25 000 или 1 : 50 000.
(7) Концесијата од ставот (1) на овој член се доделува на земјиште кое е во сопственост на Република
Македонија, како и на земјиште кое е во сопственост
на други лица.
(8) Иницијатива за започнување на постапка за доделување концесија за вршење на детални геолошки истражувања може да поднесе секое заинтересирано правно
или физичко лице, при што е должно да приложи:
1) образложение и основни податоци за поднесителот на иницијативата;
2) предложен период на кој би се доделила концесијата и
3) простор на кој би се вршеле деталните геолошки
истражувања вцртан на топографска карта.
(9) По доставувањето на иницијативата од ставот (8)
на овој член, органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на минералните суровини, врши увид на локалитетот и усогласување на просторот, при што по службена должност бара мислење од
органите на државната управа надлежни за вршење на
работите од областа на животната средина и просторното планирање, заштитата на културното наследство,
транспортот и врските, шумарството и водостопанството, како и од други органи на државната управа надлежни за вршење на работите од соодветната област.
(10) Органите на државната управа од ставот (9) на
овој член се должни своето мислење да го дадат во рок
од осум дена од денот на приемот на барањето на мислење. Во спротивно ќе се смета дека е дадено позитивно мислење во врска со иницијативата за доделување
на концесија за детални геолошки истражувања.
(11) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини
во рок од 60 дена, сметано од денот на приемот на иницијативата од ставот (8) на овој член ќе го извести подносителот на иницијативата за прифаќање на истата.
(12) Постапката за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања ја спроведува органот
на државната управа надлежен за вршење на работите
од областа на минералните суровини согласно со овој
закон и Законот за концесии и други видови на јавно
приватно партнерство.
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(13) Органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на минералните суровини во рок од 60 дена сметано од денот на приемот на
иницијативата од ставот (8) на овој член со решение ќе
ја одбие истата, ако:
- не ја приложи документацијата од ставот (8) на
овој член,
- со вршењето на деталните геолошки истражувања
се загрозуваат природните ресурси, животната средина, културното наследство, шумите, земјоделското земјиште, водите, инфраструктурата или други добра чија
заштита е во јавен интерес врз основа на претходно добиено мислење од органите на државната управа надлежни за вршење на работите од областа на животната
средина и просторното планирање, заштита на културното наследство, транспортот и врските, земјоделството, шумарството и водостопанството, како и од другите
органи на државната управа надлежни за вршење на
работите од соодветната област согласно со закон и
- не е во согласност со годишната програма за вршење на детални геолошки истражувања.
(14) Против решението од ставот (13) на овој член
во рок од 15 дена од денот на приемот на решението
може да се изјави жалба до Комисијата за решавање во
управна постапка во втор степен од областа на економијата и финансиите при Владата.”
Член 8
Насловот на членот 11 и членот 11 се менуваат и
гласат:
„Дозвола за детални геолошки истражувања
(1) Заради доистражување на минералните суровини на определен простор кој се граничи со просторот
на кој е доделена концесијата за експлоатација на минерални суровини и е во функција на рационална и
одржлива експлоатација на минералните суровини се
издава дозвола за детални геолошки истражувања за
период од две години.
(2) Дозволата за вршење на детални геолошки
истражувања од ставот (1) на овој член ја издава органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини.
(3) Дозволата од ставот (1) на овој член се издава за
ист вид на минерални суровини за кои и е доделена
концесијата за експлоатација.
(4) Доистражување на минерални суровини може да
се врши само за минералните суровини од членот 3
став (2) точки 1 и 2 на овој закон.
(5) Просторот на кој се издава дозволата од ставот
(1) на овој член не може да биде поголем од една третина од површината на постојната концесија за експлоатација на минерални суровини.
(6) Дозволата од ставот (1) на овој член се издава
само на лицата кои имаат веќе доделена концесија за
експлоатација и им е издадена дозвола за експлоатација на минерални суровини.“
Член 9
Насловот на членот 12 и членот 12 се менуваат и
гласат:
„ Постапка за издавање на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања
(1) Барањето за издавање дозвола за вршење на детални геолошки истражувања се поднесува до органот
на државната управа надлежен за вршење на работите
од областа на минералните суровини.
(2) Кон барањето за добивање на дозвола за вршење
на детални геолошки истражувања се приложува:
1) студија за оправданоста на барањето за издавање
на дозволата за детални геолошки истражувања;
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2) топографска карта во мерка 1:25.000 или 1:50.000
на која се нанесени координатите на граничните точки
на локацијата за која се бара вршење на детални геолошки истражувања;
3) елаборат од извршените детални геолошки
истражувања за состојбата со резервите на минералните суровини заедно со извршена стручна оцена (ревизија) на просторот на кој е доделена концесијата за
експлоатација;
4) проект за вршење на детални геолошки истражувања и
5) елаборат за оцена на влијанието врз животната
средина.
(3) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини, по
приемот на барањето за издавање на дозвола за вршење
на детални геолошки истражувања врши увид на локалитетот за кој се бара дозвола за вршење на детални
геолошки истражувања и по службена должност бара
мислење од органите на државната управа надлежни за
вршење на работите од областа на животната средина и
просторното планирање, заштитата на културното наследство, транспортот и врските, шумарството и водостопанството, како и од други органи на државната управа
надлежни за вршење на работите од соодветната област.
(4) Органите на државната управа од ставот (3) на
овој член се должни своето мислење да го дадат во рок
од осум дена од денот на приемот на барањето на мислење. Во спротивно ќе се смета дека е дадено позитивно мислење во врска со барањето за издавање на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања.
(5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини во рок од 60
дена, сметано од денот на приемот барањето за издавање на дозвола од ставот (1) на овој член, на барателот
ќе му издаде дозвола за вршење на детални геолошки
истражувања.
(6) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини со решение
ќе го одбие барањето за издавање на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања во случај кога:
1) барателот не ја приложил документацијата од
членот 9 став (2) на овој закон;
2) не постои оправданост на барањето за издавање
на дозвола за детални геолошки истражувања и
3) со вршењето на деталните геолошки истражувања
се загрозуваат природните ресурси, животната средина,
културното наследство, шумите, земјоделското земјиште, водите, инфраструктурата или други добра чија
заштита е во јавен интерес врз основа на претходно
добиено мислење од органите на државната управа надлежни за вршење на работите од областа на животната
средина и просторното планирање, заштита на културното наследство, транспортот и врските, земјоделството,
шумарството и водостопанството, како и од другите
органи на државната управа надлежни за вршење на
работите од соодветната област согласно со закон.
(7) Против решението од ставот (6) на овој член во
рок од 15 дена од денот на приемот на истото може да
се изјави жалба до Комисијата за решавање на управна
постапка во втор степен од областа на економијата и
финансиите при Владата.“
Член 10
Насловот на членот 13 и членот 13 се менуваат и
гласат:
“Содржина на дозволата за вршење на детални геолошки истражувања
(1) Дозволата за вршење на детални геолошки
истражувања содржи податоци за:
1) правното или физичкото лице на кое му е издадена
дозволата за вршење на детални геолошки истражувања;
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2) минералните суровини што се предмет на деталното геолошко истражување;
3) проектот за вршење на детални геолошки истражувања;
4) целите и начинот на вршењето на деталните геолошки истражувања на минерални суровини;
5) видот и обемот на истражните работи што треба
да се извршат;
6) просторот за вршење на детални геолошки истражувања со одредени координати;
7) периодот за кој е доделена дозволата;
8) рокот за започнување на истражните работи;
9) рокот за известување во случај на откривање на
нов вид на минерални суровини, освен за оние што не
се опфатени со проектот за вршење на детални геолошки истражувања;
10) најголемата количина на минерална суровина
која може да се извади при деталното геолошко истражување, а која е потребна за соодветни испитувања
согласно со програмата за вршење на детални геолошки истражувања;
11) рокот за поднесување на извештај за извршените детални геолошки истражувања до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини;
12) надоместокот за вршење на деталните геолошки
истражувања;
13) обврската и начинот за уредување на просторот
за истражување за време и по завршувањето на деталните геолошки истражувања на минералните суровини;
14) условите за продолжување и престанување на
дозволата за вршење на детални геолошки истражувања и
15) други податоци кои произлегуваат од овој или
друг закон.
(2) Имателот на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања при вршењето на детални геолошки истражувања е должен:
1) да обезбеди писмена согласност од сопствениците или корисниците на земјиштето во државна сопственост за делот на земјиштето каде што се вршат деталните геолошки истражувања;
2) работите да ги изведува согласно со проектот за
вршење на детални геолошки истражувања, стандардите и техничките нормативи со кои е регулирано изведувањето на такви работи;
3) да ги спроведува мерките за заштита при работа
согласно со овој и друг закон;
4) навремено да презема мерки за безбедност на
граѓаните, нивниот имот, сообраќајот и соседните објекти;
5) на свој товар да спроведува мерки за заштита на
животната средина и рекултивација на земјиштето;
6) да не депонира штетни, радиоактивни и други
опасни и отпадни материи во напуштените рударски
објекти во кои се вршеле детални геолошки истражувања и на просторот определен со дозволата за вршење
на детални геолошки истражувања;
7) до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини
најмалку еднаш годишно, во рок определен во дозволата, да доставува извештај за извршените детални геолошки истражувања согласно со динамиката утврдена во
дозволата за вршење на детални геолошки истражувања и
8) во рок од 30 дена по завршувањето на деталните
геолошки истражувања до органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини да достави елаборат од извршените
детални геолошки истражувања или извештај за извршените детални геолошки истражувања доколку резултатите од деталните геолошки истражувања се негативни.
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(3) Имателот на дозвола е должен на просторот за
вршење на деталните геолошки истражувања да има:
1) дозвола за вршење на детални геолошки истражувања;
2) проект за вршење на детални геолошки истражувања;
3) книга во која се водат извршените истражни работи за деталните геолошки истражувања и
4) решение за овластено лице за водење на работите
при вршење на детални геолошки истражувања.
(4) Формата, содржината и начинот на водењето на
книгата од ставот (3) точка 3 на овој член ја пропишува
министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на
минералните суровини.“
Член 11
По членот 13 се додава нов член 13-а, кој гласи:
“Член 13-а
Одземање на дозвола за вршење на детални геолошки
истражувања
(1) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини со решение ќе ја одземе
дозволата за вршење на деталните геолошки истражувања, освен во случај на виша сила, ако:
1) имателот на дозволата не се придржува на одредбите од членот 9 став (2) точки 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој закон;
2) имателот на дозволата за вршење на деталните
геолошки истражувања не започне со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од 60 дена, сметано од денот на добивањето на дозволата;
3) вршењето на деталното геолошко истражување
било прекинато подолго од шест месеца;
4) имателот на дозволата за вршење на деталните
геолошки истражувања не постапува по решение на државниот инспектор за техничка инспекција во случаите кога имателот на дозволата не се придржува на
одредбите од членот 9 став (2) точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7
на овој закон;
5) со истражните работи вади поголеми количини
на минерални суровини од предвидените во дозволата
за вршење на деталните геолошки истражувања и
6) не се придржува кон мерките дефинирани во елаборатот за оцена на влијанието врз животната средина
и стандардите за квалитет на животната средина.
(2) Против решението од ставот (1) на овој член во
рок од 15 дена од денот на приемот на истото може да
се изјави жалба до Комисијата за решавање во управна
постапка во втор степен од областа на економијата и
финансиите при Владата.“
Член 12
Во членот 14 став (1) зборот “дозволата” се заменува со зборот “концесија”, а во ставот (2) точка 6 зборовите: “издадена дозвола” се заменуваат со зборовите:
“доделена концесија”.
Член 13
Насловот на членот 15 и членот 15 се менуваат и
гласат:
“Период на важност на концесијата за детални геолошки истражувања
(1) Концесијата за детални геолошки истражувања
на минерални суровини се доделува за период до шест
години со можност за продолжување за уште еден период потребен за истражување на минералните суровини за кој и е доделена концесијата, но не подолго од
две години.
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(2) Барањето за продолжување на концесијата од
ставот (1) на овој член заедно со извештај за дотогаш
извршените истражувања се поднесува најмалку три
месеца пред истекот на периодот за кој е доделена концесијата.
(3) Продолжувањето на концесијата од ставот (1)
на овој член се врши со склучување анекс на договорот
за концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини.“
Членoт 16 се брише.

Член 14

Член 15
Насловот на членот 17 и членот 17 се менуваат и
гласат:
“Содржина на одлуката за доделување на концесија за
вршење на детални геолошки истражувања
(1) Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања содржи податоци за:
1) правното или физичкото лице на кое му е доделена концесијата за вршење на детални геолошки истражувања;
2) минералните суровини што се предмет на деталното геолошко истражување;
3) целите и начинот на вршењето на деталните геолошки истражувања на минерални суровини;
4) просторот за вршење на детални геолошки истражувања со одредени координати;
5) услови за продолжување на периодот за кој е доделена концесијата;
6) рокот за поднесување на извештај за извршените
детални геолошки истражувања до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини и
7) други услови определени со закон.
(2) Одлуката за доделување на концесија се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.“
Член 16
Насловот на членот 18 и членот 18 се менуваат и
гласат:
“Договор за концесија за детални геолошки
истражувања
(1) Врз основа на одлуката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минерални
суровини, концедентот и концесионерот склучуваат договор за концесија за детални геолошки истражувања.
(2) Договорот за концесија за детални геолошки
истражувања на минерални суровини особено содржи:
- цел и предмет на концесијата,
- рок на важење на концесијата,
- површина на просторот на кој се доделува концесијата за детални геолошки истражувања, дефинирана
со координати,
- висина, начин на плаќање и пресметување на надоместокот за концесијата,
- услови за вршење на концесијата,
- начин и рокови за поднесување на сметки и финансиски или други извештаи во врска со извршената
експлоатација на минерални суровини од страна на
концесионерот,
- начин на вршење на надзор и инспекција на концесијата,
- начин на решавање на споровите во врска со договорот,
- начин и услови под кои се одзема концесијата и
- други одредби соодветни на предметот на концесијата.
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(3) Во однос на престанок на концесијата и едностран
раскин на договорот за концесија се применуваат членовите 35, 36, 37, 38 и 39 од овој закон и Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.
(4) Договорот или одделни одредби од договорот
за концесија за детални геолошки истражувања кои се
во спротивност со овој и друг закон, се ништовни и не
произведуваат правно дејство.“
Член 17
Во насловот на членот 19 зборовите: “дозволата за
вршење” се заменуваат со зборот “концесијата”.
Во членот 19 се додава нов став (1), кој гласи:
“(1) Концесионерот во рок од 15 дена пред започнувањето на деталните геолошки истражувања до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини мора да достави:
1) проект за детални геолошки истражувања и
2) елаборат за оцена на влијанието врз животната
средина одобрен од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната
средина и просторното планирање.“
Во ставот (2) зборот “дозвола” се заменува со зборот “концесија”, а точката 8 се менува и гласи:
“8) во рок од 120 дена по истекот на концесијата
или дозволата до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните
суровини да достави елаборат од извршените детални
геолошки истражувања или извештај за извршените детални геолошки истражувања доколку резултатите од
деталните геолошки истражувања се негативни.“
Во ставовите (1) и (3) зборот “дозвола” се заменува
со зборот “концесија”.
Ставовите (1), (2) и (3) стануваат ставови (2), (3) и (4).
Член 18
Во насловот на членот 20 зборовите: “дозволата за
вршење” се заменуваат со зборовите: “одлуката за доделување на концесија”.
Членот 20 се менува и гласи:
“На предлог на министерот кој раководи со органот
на државната управа надлежен за вршење на работите
од областа на минералните суровини Владата на Република Македонија со одлука ќе ја одземе концесијата
за вршење на детални геолошки истражувања, ако:
1) концесионерот не започне со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на добивањето на концесијата;
2) вршењето на деталното геолошко истражување
било прекинато подолго од две години;
3) концесионерот не постапува по решение на државниот инспектор за техничка инспекција во случаите кога не се придржува на одредбите од членот 19 став
(2) точки 2, 3, 4, 5 и 6 на овој закон;
4) концесионерот отпочне со вршење на детални геолошки истражувања пред да достави документација
согласно со членот 19 став (1) од овој закон;
5) со истражните работи вади поголеми количини
на минерални суровини од предвидените со проектот
за вршење на деталните геолошки истражувања и
6) не се придржува кон мерките дефинирани во елаборатот за оцена на влијанието врз животната средина
и стандардите за квалитет на животната средина.“
Член 19
Членот 21 се менува и гласи:
“(1) Резултатите добиени со вршење на деталните
геолошки истражувања дадени во елаборатот заедно со
извршената стручна оцена (ревизија), се сопственост
на имателот на концесијата односно дозволата за детални геолошки истражувања.
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(2) Постапката за класификација и категоризација
на резервите на цврсти минерални суровини дадени во
елаборатот од ставот (1) на овој член ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од областа на минералните суровини.
(3) Имателот на концесијата од ставот (1) на овој
член, елаборатот за извршените детални геолошки
истражувања и резервите на минерални суровини може
да го пренесе во сопственост на друго лице.
(4) Доколку во период од 180 дена, сметано од денот на истекот на периодот за кој е доделена концесијата за детални геолошки истражувања, имателот на резултатите добиени со вршење на деталните геолошки
истражувања, дадени во елаборатот заедно со извршената стручна оцена (ревизија), не поднесе барање за доделување на концесија за експлоатација, резултатите
односно елаборатот заедно со извршената стручна оцена (ревизија) преминуваат во сопственост на Република Македонија.”
Член 20
Во членот 25 став (1) зборовите: „приложената студија за оправданоста на бараната концесија, односно
концесискиот проект и” се бришат.
Во ставот (3) сврзникот “и” се заменува со сврзникот “или”.
Член 21
Членот 27 се менува и гласи:
“Концесијата за експлоатација на минерални суровини се доделува врз основа на јавен повик и врз основа на барање под услови утврдени со овој закон и Законот за концесии и други видови на јавно приватно
партнерство.“
Член 22
Во членот 28 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(1) Концесија за експлоатација на минерални суровини кога сопственик на резултатите од извршените
детални геолошки истражувања е Република Македонија се доделува врз основа на јавен повик.
(2) Јавниот повик од ставот (1) на овој член се
спроведува на начин и под услови утврдени со овој закон и Законот за концесии и други видови на јавно
приватно партнерство.“
Член 23
Членот 29 се менува и гласи:
„(1) Концесија за експлоатација на минерални суровини се доделува врз основа на барање на субјектот кој
вршел детални геолошки истражувања во случај кога
резултатите од извршените детални геолошки истражувања не се во сопственост на Република Македонија.
(2) На субјектите од членот 5-а на овој закон, концесија за експлоатација на минерални суровини се доделува врз основа на барање.
(3) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини во
рок од 180 дена, сметано од денот на истекот на концесијата за детални геолошки истражувања.
(4) Просторот на кој се бара доделување на концесија за експлоатација мора да биде во согласност со
студијата за оправданоста на бараната концесија, односно концесискиот проект.
(5) Кон барањето за добивање концесија, покрај податоците за барателот на концесијата, се приложува и:
1) студија за оправданоста на бараната концесија,
односно концесискиот проект;
2) топографска карта во мерка 1:25.000 со координати на граничните точки на локацијата на определен
простор;
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3) скица, копие од катастарски план со вцртани граници на бараниот простор за доделување на концесија
за експлоатација на минерални суровини и имотен
лист, со број на катастарски парцели и култури за површината на која ќе се врши експлоатацијата на минералната суровина;
4) елаборат за извршените детални геолошки истражувања и
5) решение за одобрување на студијата за оцена на
влијанието врз животната средина или решение за одобрување на елаборатот за оцена на влијанието врз животната средина.
(6) Доколку се работи за барање за добивање на
концесија за експлоатација на подземна вода, покрај
прилозите од ставот (5) на овој член, барателот е должен да достави и согласност за користење на вода од
органот на државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на управувањето со водите.
(7) По доставувањето на барањето, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини врши увид на лице место и по службена должност бара мислење од органите
на државната управа надлежни за вршење на работите
од областа на животната средина и просторното планирање, заштитата на културното наследство, транспортот и врските, земјоделството, шумарството, водостопанството, како и од други органи на државната управа
надлежни за вршење на работите од соодветната област.
(8) Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини донесува Владата на
предлог на органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на минералните суровини.”
Член 24
Во членот 33 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
„(3) Во случај кога концесијата за експлоатација на
минерални суровини е доделена врз основа на барање
по претходно издадена дозвола за детални геолошки
истражувања, концедентот и концесионерот склучуваат анекс на постојниот договор за концесија за експлоатација.
(4) Со анексот од ставот (3) на овој член се менуваат одредбите од постојниот договор за концесија за
експлоатација кои се однесуваат на површината на
просторот на концесијата, надоместокот за концесија,
како и други одредби согласно со одлуката за доделување на концесијата.”
Ставот (3) станува став (5).
Член 25
Во членот 39 став (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „при што се
спроведува постапка за затворање на рударските објекти и рудникот на начин и под услови кои ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работите од областа на минералните суровини”.
Член 26
Во членот 42 став (3) точката 3 се менува и гласи:
“3) доказ за решени имотно правни односи во делот
на земјиштето на кое ќе се врши експлоатација на минерални суровини, освен во случај кога се работи за
подземна експлоатација во услови кога експлоатацијата нема влијание на површината;”.
Во точката 7 пред зборот „користење” се додаваат
зборовите: „заштита или”.
Точката 8 се брише.
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Член 27
Во членот 46 став (1) точката 1 се менува и гласи:
„1) концесионерот не се придржувал кон решенијата и мерките на надлежниот орган во однос на изведувањето на рударските работи и експлоатацијата на минералните суровини согласно со членот 51 став (1) од
овој закон;”.
Точката 2 се брише.
Точките 3, 4 и 5 стануват точки 2, 3 и 4.
Член 28
Во членот 47 ставот (3) се менува и гласи:
“Барањето од ставот (2) на овој член содржи дополнителен рударски проект за изведување на рударски
работи и доказ за решени имотно-правни односи.”
Член 29
Во членот 49 став (1) точка 1 зборовите: „рестартирање на постојни рудници, како и на новопронајдените
резерви на минерални суровини во постојното наоѓалиште” се бришат.
Во точката 2 по зборовите: “главниот рударски проект” се додаваат зборовите: “рестартирање на постојни
рудници, новопронајдените резерви на минерални суровини во постојното наоѓалиште и за затворање на рударски објекти”.
Член 30
Во членот 50 ставовите (1) и (2) зборот „лиценца”
се заменува со зборот „овластување”.
Член 31
Во членот 51 став (1) точка 3 зборовите: “согласно
со” се заменуваат со зборовите: “доколку е предвидено
со”.
Во точката 7 зборовите: “електронска или” се бришат.
По точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9, кои
гласат:
”8) еднаш годишно во периодот од 15 ноември до
15 декември во тековната година да изврши геодетско
снимање и да изготви геодетски елаборат со пресметка
на откопаните колични на минерални суровини, во кој
прецизно ќе се дефинираат количините на откопната
количина на минерални суровини и периодот во кој тоа
е извршено, а најдоцна до 31 декември во тековната година геодетскиот елаборат да го достави до органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на минералните суровини;
9) да постави соодветни мерни инструменти за мерење на протокот на експлоатираната количина на минерална суровина, во случај кога се работи за експлоатација на минералните суровини од членот 3 став (2)
точки 1 (јаглеводороди во течна состојба), 6 и 7 на Законот за минералните суровини.”
Во ставот (2) точка 8 зборвите: “електронска или”
се бришат.
Член 32
Во членот 53 ставови (2) и (3) зборот „овластување”
се заменува со зборот „лиценца”.
Член 33
Во членот 57 став (2) точката 5 се менува и гласи:
“5) раководител на површински коп при експлоатација на минерални суровини - глини, песоци, собирен
кварц и слично, чија вкупна моќност на слојот на минералната суровина кој се експлоатира, вклучувајќи ја и
раскривката не поминува повеќе од 2 метра во длабочина, средно техничко училиште (рударско, геолошко
и градежно) со три години работно искуство на такви
или слични работи;”.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

Стр. 16 - Бр. 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

”(3) Работи на одделни работни места во правното
или физичкото лице кое врши геолошки истражувања
на минерални суровини, може да вршат лица кои покрај општите услови ги исполнуваат и следниве услови, и тоа за :
1) раководител на геолошките истражувања, геолошки факултет со најмалку три години работно искуство во струката и
2) надзорник на геолошки истражувања, средно
техничко училиште - геолошка насока со најмалку две
години работно искуство во струката.”
Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4),
(5), (6) и (7).
Член 34
Во членот 62 после зборот „дозвола” се додаваат
зборовите: „и концесија и договорот за концесија за
детални геолошки истражувања”.
Член 35
Во членот 64 по ставот (3) се додаваат четири нови
става (4), (5), (6) и (7), кои гласат:
“(4) При спроведувањето на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на
минерални суровини на јавен повик, како почетна минимална цена утврдена од концедентот ќе се смета висината на надоместоците за детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини утврдени со Тарифникот за висината на надоместоците за
вршење на детални геолошки истражувања и концесии
за експлоатација на минерални суровини.
(5) При спроведувањето на постапка за доделување
на концесии за експлоатација на минерални суровини
на јавен повик, како почетна минимална цена утврдена
од концедентот ќе се смета висината на надоместоците
за детални геолошки истражувања и експлоатација на
минерални суровини утврдени со Тарифникот за висината на надоместоците за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
(6) Освен почетна минимална цена согласно со ставовите (4) и (5) од овој член, концедентот може да
утврди и почетна минимална цена и во зависност од
локалитетот на кој се наоѓа и видот на минералната суровина.
(7) Надоместок за концесија за експлоатација на
минерални суровини, концесионерот е должен да плаќа
и за количините на минерални суровини кои не се
експлоатирани, а се предвидени за експлоатација согласно со годишната динамика предвидена во главниот
и дополнителниот рударски проект за експлоатација
најдоцна до 15 ноември во тековната година. Овој надоместок концесионерот е должен да го плати најдоцна
до 31 март во тековната година, а сметано за периодот
од претходната година.“
Член 36
Во членот 66 став (1) се додава нова точка 1, која
гласи:
“1) енергетските минерални суровини од членот 3
став 2 точка 1 на овој закон;“.
Точките 1 и 2 стануваат точки 2 и 3.
Член 37
Во членот 70 ставови (1) и (2) после зборот „дозволата” се додаваат зборовите: “и концесијата”.
Член 38
Во членот 72 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
“(1) Имателот на дозволата за детални геолошки
истражувања, концесионерот што врши детални геолошки истражувања и концесионерот што изведува рударски работи, односно експлоатација на минерални
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суровини и минерална технологија за време на деталните геолошки истражувања и изведувањето на рударските работи и работи од минералната технологија, како и по нивното завршување мора да изведе санација
на просторот, во согласност со проектот за вршење на
детални геолошки истражувања, договорот за концесија и дозволата за експлоатација.
(2) За неспроведување на дејствијата од ставот (1)
на овој член органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на минералните суровини, ќе ја изведе санацијата на просторот, во согласност со проектот за вршење на детални геолошки
истражувања, договорот за концесија и дозволата за
експлоатација и минерална технологија, на товар на
концесионерот кој врши детални геолошки истражувања или експлоатација.“
Член 39
Во членот 74 став (2) по зборовите: “државен инспекторат за техничка инспекција“ се додаваат зборовите: “преку државни геолошки инспектори, државни рударски инспектори и државни инспектори за електрика
во рударството”.
По ставот 3 се додаваат два нови става (4) и (5), кои
гласат:
“(4) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор се утврди дека деталните геолошки истражувања
или експлоатацијата на минералните суровини се вршат без концесија или дозвола за експлоатација согласно со одредбите од овој закон, предметите, средствата
и минералната суровина привремено ќе се одземат.
(5) За одземените предмети, средства и минерална
суровина од ставот (4) на овој член на сторителот ќе му
се издаде потврда.”
Во ставот (4) кој станува став (6) точката на крајот
од реченицата се брише и се додаваат зборовите: “и
Државниот инспекторат за техничка инспекција”.
Член 40
По членот 74 се додаваат 17 нови члена 74-а, 74-б,
74-в, 74-г, 74-д, 74-ѓ, 74-е, 74-ж, 74-з, 74-ѕ, 74-и, 74-ј,
74-к, 74-л, 74-љ, 74-м и 74-н, кои гласат:
„Член 74-а
Државниот геолошки инспектор врши непосреден
инспекциски надзор над примената на законите, подзаконските акти и другите општи акти и примената на
пропишаните стандарди и технички нормативи при геолошките истражувања, а особено дали:
1) имателот на концесија или дозвола за детални геолошки истражувања на минерални суровини ги исполнува пропишаните услови со овој и со друг закон;
2) лицето кое врши детални геолошки истражувања
на минерални суровини има добиено концесија или
дозвола за детални геолошки истражувања на минерални суровини;
3) лицето кое ги изведува деталните геолошки
истражувања на минерални суровини за вршење на таа
дејност поседува лиценца и ги исполнува условите
пропишани со овој и со друг закон;
4) се вршат рударски мерења и поседуваат рударски планови за вршење детални геолошки истражувања
на минерални суровини со ажурирана состојба на изведените детални геолошки истражувања;
5) работите ги изведува согласно со проектот за
вршење на детални геолошки истражувања, стандардите и техничките нормативи;
6) ги спроведува мерките за заштита при работа
согласно со овој и друг закон;
7) спроведува мерки за заштита на животната средина, врши рекултивација на земјиштето, презема мерки за безбедност на граѓаните и нивниот имот, сообраќајот и соседните објекти;
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8) депонира штетни, радиоактивни и други опасни
и отпадни материи во напуштените рударски објекти
во кои се вршеле детални геолошки истражувања на
просторот определен со концесијата или дозволата;
9) најмалку еднаш годишно доставува извештај за
извршените детални геолошки истражувања согласно
со динамиката утврдена во проектот за детални геолошки истражувања;
10) има книга во која се водат извршените истражни работи за деталните геолошки истражувања;
11) има елаборат за уредување на објектите со мерки за заштита при работа;
12) има решение за поставување на овластено лице
за водење на работите при вршење на деталните геолошки истражувања;
13) имателот на концесијата или дозволата има
склучено соодветен договор со лицето кое ги изведува
деталните геолошки истражувања;
14) има донесено решение за поставување на раководни лица и лица за вршење на техничко водење и
надзор при изведувањето на деталните геолошки
истражувања и дали истите ги исполнуваат условите за
вршење на тие работи;
15) има уверенија за стручна оспособеност на работниците за извршување на работите и за нивната
здравствена состојба;
16) има извештаи за извршени периодични прегледи и испитувања на опремата и орудијата за работа заради утврдување на нивната исправност;
17) има донесено упатства за работа со мерки на заштита при работа за применетиот технолошки процес
за деталните геолошки истражувања и
18) поседува документација пропишана со овој и
друг закон.
Член 74-б
Државниот рударски инспектор врши непосреден
инспекциски надзор над примената на законите, подзаконските акти и другите општи акти, како и над примената на пропишаните стандарди и технички нормативи
за вршење на работите при изведба на рударски работи, експлоатација на минерални суровини и минерална
технологија, а особено дали:
1) концесионерот ги исполнува условите пропишани со овој и друг закон;
2) концесионерот кој врши експлоатација на минерални суровини има добиено концесија за експлоатација на минерални суровини;
3) концесионерот има дозвола за експлоатација на
минерални суровини или дозвола за изведување на рударски работи според дополнителни рударски проекти;
4) лицето кое ги изведува рударските работи поседува овластување за изведување на рударски работи и ги
исполнува условите пропишани со овој и друг закон;
5) при изведувањето на рударските работи правилно се применуваат техничките нормативи и стандарди;
6) се вршат рударски мерења и поседуваат рударски планови со ажурирана состојба на изведените рударски работи;
7) за изведените рударски објекти кои се користат
има решение за употреба;
8) се спроведуваат мерките за заштита при работа
утврдени согласно со овој и друг закон;
9) се почитува обврската за запознавање на работниците со прописите и мерките за заштита при работа,
како и со мерките за спроведување на плановите за одбрана и акциите за спасување во случај на ненадејни
несреќи;
10) навремено се преземаат мерки за безбедност на
граѓаните и нивниот имот, сообраќајот и соседните објекти, заштита на животната средина и природата, културното наследство како и мерки за рекултивација на
земјиштето во согласност со закон;
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11) концесионерот врши санација на просторот во
согласност со договорот за концесија и дозволата за
експлоатација;
12) води пропишана евиденција за произведените
количини на минерални суровини;
13) врши редовно геодетско мерење на површинскиот коп заради пресметка на откопаните количини на
минерална суровина;
14) концесионерот има договор со лицата кои изведуваа рударски работи;
15) има решение за поставување на раководни лица
и лица за вршење на техничко водење и надзор при изведувањето на рударските работи и дали истите ги исполнуваат условите за вршење на тие работи;
16) има уверенија за стручна оспособеност на работниците за извршување на работите и за нивната
здравствена состојба;
17) има извештаи за извршени периодични прегледи и испитувања на опремата и орудијата за работа заради утврдување на нивната исправност;
18) има упатства за работа со мерки на заштита при
работа за применетиот технолошки процес за експлоатација и минерална технологија и
19) поседува документација пропишана со овој и
друг закон.
Член 74-в
Државниот инспектор за електрика во рударство
врши непосреден инспекциски надзор над применувањето и придржувањето на законите, подзаконските
акти и другите општи акти, а особено во однос на:
1) исполнување на пропишаните стандарди и технички нормативи при работа на електричните уреди и
инсталации, како и тоа дали тие со нивната работа го
загрозуваат здравјето и животот и имотот на луѓето,
животната средина;
2) одржување во технички исправна и безбедна состојба на електричните постројки, уреди и инсталации;
3) водење на евиденција за техничките карактеристики на опремата, извршените испитувања со видот и
датумот на испитувањата, одговорните лица под чиј
надзор се вршени испитувањата, утврдената состојба и
предложените мерки за функционална исправност и
безбедност на објектите, уредите и инсталациите;
4) водење на евиденција во посебни контролни книги, испитни протоколи и извештаи за утврдените наоди
и констатации од извршените прегледи и испитувања,
како и преземените мерки и
5) исполнување на пропишаните услови за стручната подготовка на лицата кои раководат и ракуваат со
електричните постројки, уреди и инсталации.
Член 74–г
Државните геолошки инспектори, државните рударски инспектори и државните инспектори за електрика во рударството се овластени да вршат инспекциски надзор над примената на прописите за заштита
при работа при изведба на рударски работи, експлоатација на минерални суровини, минерална технологија и
вршење на детални геолошки истражни работи согласно со овој закон и прописите за заштита при работа.
Член 74-д
Државните геолошки инспектори, државните рударски инспектори и државните инспектори за електрика во рударството се должни да извршат надзор
над изведувањето на деталните геолошки истражни работи, односно изведувањето на рударските работи и
експлоатацијата на минералните суровини, и тоа:
1) најмалку еднаш годишно во рудниците со подземна и површинска експлоатација на металични минерални суровини, јаглен, архитектонско - украсен и технички камен;
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2) најмалку два пати годишно во рудниците во кои
се јавува метан или опасна јагленова прашина и
3) најмалку еднаш во две години на рударските објекти и постројки каде што се врши експлоатација на подземни води за пиење, минерални и геотермални води.
Член 74-ѓ
(1) За секој извршен инспекциски надзор инспекторот е должен да состави записник за констатираните
наоди, неисправности и неправилности и да му го предаде на одговорното лице во правното или физичкото
лице кај кое е извршен инспекцискиот надзор.
(2) Ако констатираните неисправности и неправилности, претставуваат опасност за безбедноста на луѓето
и имотот, инспекторот со решение ќе го забрани изведувањето на деталните геолошки истражувања, изведбата на рударските работи и експлоатацијата на минералните суровини се додека утврдените неисправности
и неправилности не се отстранат.
Член 74-е
(1) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор
инспекторот утврди дека правните или физичките лица
не се придржуваат на законите и другите прописи, техничките прописи, стандарди, препораки и другите општи акти, со записник ќе ги констатира утврдените неисправности и неправилности и со решение ќе наложи
мерки и рокови за отстранување на констатираните недостатоци.
(2) Ако правното или физичкото лице не ги отстрани утврдените неисправности и неправилности во
определениот рок од ставот (1) на овој член, инспекторот ќе донесе решение со кое ќе ги забрани изведувањето на геолошко - рударските работи, експлоатацијата на минералните суровини или употребата на соодветниот објект, постројка, уредот или инсталации кои
се во системот на експлоатација се додека утврдените
неисправности и неправилности не се отстранат.
Член 74-ж
Државниот геолошки инспектор со решение ќе ги
запре натамошните геолошки истражувања кога:
1) деталните геолошки истражувања се вршат без
концесија или дозвола за детални геолошки истражувања;
2) деталните геолошки истражувања не се вршат
според проектната документација, а таквите истражувања ја доведуваат во прашање стабилноста на објектот и безбедноста на животот и здравјето на луѓето,
сообраќајот, соседните објекти и животната средина и
природата и
3) изведувањето на работите при деталните геолошки истражувања се вршат спротивно на одредбите од
овој закон.
Член 74-з
Државниот рударски инспектор со решение ќе ги
запре натамошните рударски работи на рударскиот објект или на определено работно место кога:
1) експлоатацијата, изведувањето на рударските работи, односно изградбата на објектот и постројката се
врши без дозвола или решение;
2) експлоатацијата, изведувањето на рударските работи, односно изградбата на објектот или постројката
не се врши според техничката документација врз основа на која е издадена дозволата за експлоатација, односно градба, а таквата експлоатација, односно градбата ја доведува во прашање стабилноста на објектот,
безбедноста на животот и здравјето на луѓето, сообраќајот, соседните објекти и животната средина и природата и
3) отстапувањето на вршењето на работите се врши
спротивно на одредбите од овој закон.
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Член 74-ѕ
Државниот инспектор за електрика во рударството
со решение ќе ја запре натамошната изведба или користење на електричните уреди и инсталации кога:
1) изведбата на објектот или постројката се врши
без дозвола или решение;
2) изведувањето, односно изградбата на објектот
или постројката не се врши според техничката документација врз основа на која е издадено одобрението за
градба и
3) електричните уреди и инсталации не се во согласност со пропишаните услови за безбедно ракување
и користење со истите.
Член 74-и
Ако при вршењето на инспекцискиот надзор се
утврди дека лицата кои раководат или ракуваат со објектите, уредите, постројките и инсталациите, не ги исполнуваат условите утврдени со овој и друг закон, инспекторот ќе донесе решение со кое ќе го забрани вршењето на тие работи.
Член 74-ј
(1) Против решението донесено од инспекторот со
кое се определува управна мерка, може да се изјави
жалба до министерот за економија во рок од осум дена
од денот на приемот на решението.
(2) Жалбата од ставот (1) на овој член не го одлага
извршувањето на решението, ако со одлагањето на извршувањето на решението би настанала непосредна
опасност по животот и здравјето на луѓето, имотот,
животната средина и природата.
Член 74-к
(1) Доколку при вршење на инспекцискиот надзор е
утврдено дека е сторен прекршок или кривично дело,
инспекторот мора веднаш да поднесе барање за поведување на прекршочна или кривична постапка.
(2) Доколку за утврдениот прекршок или кривично
дело од ставот (1) на овој член државниот инспектор не
поднесе барање за поведување на прекршочна или
кривична постапка, ќе се смета дека истиот сторил потешка повреда на работната должност.
Член 74-л
Државниот геолошки инспектор, државниот рударски инспектор и државниот инспектор за електрика во
рударството работите на инспекцискиот надзор и преземањето мерки за кои е овластен со овој и друг закон
го вршат самостојно и водат евиденција за извршените
контроли и прегледи.
Член 74-љ
(1) Лицата кои подлежат на инспекциски надзор, се
должни во секое време да му овозможат на државниот
инспектор да влезе во сите работни простории, на негово барање да му дадат известување и податоци во врска со надзорот, да зема изјава од одговорните лица, да
сослушува сведоци, да зема мостри, а по потреба да користи и услуги од стручни организации и лица.
(2) Ако во текот на инспекцискиот надзор е потребно да се извршат испитувања (анализи или вештачења)
од страна на соодветна стручна организација, трошоците за испитувањата ги надоместува лицето кај кое е извршен инспекцискиот надзор, во случај кога со правосилно решение ќе се утврди дека резултатите од овие
испитувања не се во согласност со закон и други прописи донесени врз основа на закон.
(3) Лицата од ставот (1) на овој член мора да му ја
стават на увид сета техничка и друга документација, да
му обезбедат увид во технолошкиот процес, увид на
соодветните сертификати и атести.
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Член 74-м
Државниот геолошки или рударски инспектор, како
и државниот инспектор за електрика во рударството е
должен веднаш на лице место да ги испита причините
при смртен случај, колективна несреќа и тешка телесна
повреда, како и да нареди мерки кои без одлагање мора
да се преземат.
Во случаите од ставот (1) на овој член, државниот
инспектор до надлежните органи е должен веднаш и во
најкраток рок да поднесе извештај со мислење за причините и условите под кои се случила несреќата.
Член 74-н
Поздаконските акти во врска со геологијата, рударството, безбедноста и заштитата при работа и животната средина ги донесува министерот кој раководи
со органот на државната управа надлежен за работите
од областа на минералните суровини, а подзаконските
акти за одделни области министерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за работите од
областа на минералните суровини во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од областа на која се однесува
подзаконскиот акт.“
Член 41
Во членот 75 став (1) износот “5.000” се заменува
со износот “10.000”.
Во точката 2 по зборот “дозвола” се додаваат зборовите: “или концесија”, а на крајот од реченицата се
додаваат зборовите: “членот 11 став (1)”.
Во точките 4, 5 и 6 зборот “став (1)” се заменува со
зборот “став (2)”.
Во точката 7 зборовите: “90 дена сметано од денот
на завршувањето на истражувањата (член 19 став (1)
точка 8)“ се заменуваат со зборовите: “120 дена сметано од денот на истекот на концесијата или дозволата
(член 19 став (2) точка 8)”.
Во точката 15 по зборовите: “има добиено” се додаваат зборовите: “концесија или”.
По точката 22 се додаваат две нови точки 23 и 24,
кои гласат:
“23) не доставил геодетскиот елаборат за извршеното геодетско снимање во точно определениот период
до органот на државната управа надлежен за вршење
на работите од областа на минералните суровини (член
51 став (1) точка 8);
24) не постави соодветни мерни инструменти за мерење на протокот на експлоатираната количина на минерална суровина, во случај кога се работи за експлоатација на минералните суровини од членот 3 став (2)
точки 1 (јаглеводороди во течна состојба), 6 и 7 на овој
закон (член 51 став (1) точка 9);“.
Точките 23, 24, 25, 26 , 27 и 28 стануваат точки 25,
26, 27, 28, 29 и 30.
Во ставот (3) по бројот “15” се додава бројот “и 24”.
Во ставот (4) бројот “700” се заменува со бројот
“500”.
Член 42
Во членот 76 став (1) точка 1 на крајот од реченицата се додаваат зборовите: “и членот 11 став (5)”.
Во точката 2 на крајот од реченицата се додаваат
зборовите: “и членот 13 став (1) точка 10”.
Во точката 3 зборовите: “(член 19 став (1) точка 2)”
се заменуваат со зборовите: “(членови 19 став (2) точка
2 и 13 став (1) точка 3)”.
Во точката 4 зборовите: “став (1) точка 2” се заменуваат со зборовите: “ставот (2) точка 3”.
Во точката 5 по зборовите: “определен со” се додаваат зборовите: “концесијата или”, а зборовите: “(член
19 став (1) точка 7)” се заменуваат со зборовите: “(членови 19 став (2) точка 7 и 13 став (2) точка 8)”.
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Точката 6 се брише.
Точките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 стануваат точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.
Во ставот (3) бројот “700” се заменува со бројот
“500”.
Член 43
Во членот 77 став (1) износот “15.000” се заменува
со износот “10.000”.
Во ставот 1 точка 1 по зборот “дозволата” се додаваат зборовите: “или концесијата”, а на крајот од реченицата се додаваат зборовите: “(член 13 став (1) точка 2)”.
Во точката 2 по зборот “дозволата” се додаваат зборовите: “или концесијата”, а на крајот од реченицата се
додаваат зборовите: “(член 13 став (1) точка 3)”.
Во точката 3 по зборот “дозволата” се додаваат зборовите: “или концесијата”, а на крајот од реченицата се
додаваат зборовите: “(член 13 став (1) точка 4)”.
Во точката 4 по зборот “дозволата” се додаваат зборовите: “или концесијата”, а на крајот од реченицата се
додаваат зборовите: “(член 13 став (1) точка 11)”.
Во точката 5 по зборот “дозволата” се додаваат зборовите: “или концесијата”, а на крајот од реченицата се
додаваат зборовите: “(член 13 став (1) точка 13)”.
Во точката 7 зборовите: “член 19 став (2)” се заменуваат со зборовите: “член 19 став (3) и член 13 став (3)”.
Во точката 8 на крајот од реченицата се додаваат
зборовите: “(член 13-а став (1) точка 4)”.
Во ставот (3) бројот “700” се заменува со бројот
“500”.
Член 44
Членовите 78 и 79 се бришат.
Член 45
Започнатите постапки за добивање на концесии за
детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини согласно со Законот за минералните
суровини (“Службен весник на Република Македонија“
број 18/99 и 29/2002) ќе се сметаат како поднесени иницијативи за доделување на концесии за детални геолошки истражувања согласно со одредбите од овој закон.
Започнатите постапки за добивање на дозволи за
детални геолошки истражувања согласно со Законот за
минералните суровини (“Службен весник на Република
Македонија“ број 24/2007) ќе се сметаат како поднесени иницијативи за доделување на концесии за вршење
на детални геолошки истражувања согласно со одредбите од овој закон.
Член 46
Започнатите постапки за добивање на одобренија за
експлоатација на минерални суровини и решенија за
технички прием на рударски објекти до влегувањето во
сила на овој закон, ќе се завршат согласно со одредбите од овој закон.
Член 47
Договорите за концесија за детални геолошки
истражувања и експлоатација на минерални суровини
склучени до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се усогласат со одредбите од овој закон до 31
декември 2008 година.
Доколку концесионерите не ги усогласат договорите за концесија согласно со ставот 1 на овој член, концедентот ќе донесе одлука за престанок на важење на
концесиите, врз основа на која ќе се раскинат договорите за концесија.
Член 48
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
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LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR LËNDËT E PARA MINERALE
Neni 1
Në Ligjin për lëndët e para minerale (“Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 24/2007), në nenin 2
paragrafi (1) pika 7 dhe në nenin 3 paragrafi (2) pika 4,
fjala “ndërtimor” zëvendësohet me fjalën “dekorativ”.
Neni 2
Në nenin 3 paragrafi (2) në pikën 1 pas fjalës
”shkëmbinjve” shtohen fjalët “të gjitha llojet e lëndëve të
para minerale radioaktive”.
Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:
"(3) Lëndët e para minerale energjetike janë me interes
publik, të përcaktuara me këtë ligj."
Neni 3
Në nenin 5 pas paragrafit (4), shtohen pesë paragrafë të
rinj (5), (6), (7), (8) dhe (9), si vijojnë:
"(5) Për realizimin e qëllimeve dhe orientimeve për
kryerjen e harmonizuar të kërkimeve gjeologjike,
eksploatimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të lëndëve të
para minerale të përcaktuara me Strategji, Qeveria miraton
Program vjetor për kërkime të hollësishme gjeologjike, me
propozimin e ministrit që udhëheq me organin e
administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve
nga sfera e lëndëve të para minerale.
(6) Kërkimet e hollësishme gjeologjike të lëndëve të
para minerale nga neni 3 paragrafi (2) pikat 2, 3, 4, 5, 6 dhe
7 të këtij ligji, mund të kryhen nëse kryerja e tyre është
paraparë me Programin vjetor për kërkime të hollësishme
gjeologjike.
(7) Kërkimet e hollësishme gjeologjike të lëndëve të
para minerale energjetike, realizohen me Programin vjetor
për kërkime të hollësishme gjeologjike të lëndëve të para
minerale energjetike, që e miraton Qeveria me propozimin
e ministrit që udhëheq me organin e administratës
shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
lëndëve të para minerale.
(8) Realizimin e programit vjetor nga paragrafët (5)
dhe (7) të këtij neni, e kryen organi i administratës
shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
lëndëve të para minerale.
(9) Mjetet për financimin e programeve vjetore nga
paragrafi (5) dhe (7) të këtij neni, sigurohen nga Buxheti i
Republikës së Maqedonisë."
Neni 4
Pas nenit 5 shtohet neni i ri 5-a, si vijon:
”Neni 5-a
Përjashtime në zbatim
Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen në procedurat për
dhënien e koncesioneve për kërkime të hollësishme
gjeologjike dhe eksploatimin e lëndëve të para minerale,
ndërmarrjeve publike, institucioneve publike, shoqërive
tregtare të themeluara në Republikën e Maqedonisë dhe
shoqërive ndaj të cilave shteti ka ndikim të drejtpërdrejtë dhe
të tërthortë përmes pronësisë ndaj tyre, përkatësisht nëse e
posedon pjesën më të madhe të kapitalit të shoqërisë, e ka
shumicën e votave të aksionarëve/bashkëpronarëve dhe nëse
i emëron më tepër se gjysmën e anëtarëve të këshillit
drejtues ose mbikëqyrës, përkatësisht organet e
administrimit të ndërmarrjes së shoqërisë, si dhe personat e
tjerë juridikë që kryejnë autorizime publike në pjesën e
kryerjes së autorizimeve publike.
Neni 5
Në nenin 6, paragrafi (1) ndryshon si vijon:
“Kërkime themelore dhe të hollësishme gjeologjike
mund të kryejnë personat juridikë dhe fizikë, që janë të
regjistruar në Regjistrin qendror të Republikës së
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Maqedonisë dhe posedojnë autorizim për përpilimin e
dokumentacionit gjeologjik, duke i përfshirë edhe personat
e huaj juridikë me degën e regjistruar në Regjistrin qendror
të Republikës së Maqedonisë për kryerjen e kësaj
veprimtarie, dhe që kanë të punësuar së paku një person që
posedon licencë për përpilimin e dokumentacionit
gjeologjik”.
Pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafë të rinj (4), (5)
dhe (6) si vijojnë:
“(4) Nëse gjatë kryerjes së kërkimeve të hollësishme
gjeologjike zbulohen edhe lloje të tjera të lëndëve të para
minerale, përveç atyre për të cilat është dhënë koncesioni
për kërkime të hollësishme gjeologjike, të njëjtat duhet të
përfshihen me elaboratin nga kërkimet e kryera të
hollësishme gjeologjike dhe të paraqiten në mënyrë
përkatëse sipas kualitetit dhe kuantitetit.
(5) Udhëheqjen teknike dhe mbikëqyrjen ndaj kryerjes
së kërkimeve gjeologjike, e kryen personi që posedon
licencë për përpilimin e dokumentacionit gjeologjik.
(6) Kushtet më të afërta dhe mënyrën e dhënies së
licencës dhe të autorizimit nga paragrafi (1) i këtij neni, i
përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës
shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
lëndëve të para minerale.”
Paragrafët (4) dhe (5) bëhen paragrafë (7) dhe (8).
Neni 6
Në nenin 9 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4),
si vijon:
“(4) Dokumentacioni nga paragrafi (1) pika 4 e këtij
neni, përpilohet në bazë të udhëzimeve të veçanta për
përpilimin e hartave gjeologjike, në pajtim me dispozitat e
këtij ligji.”
Në paragrafin (4), që bëhet paragraf (5), pas fjalëve:
“paragrafi (1)” shtohen fjalët: “pikat 1, 2 dhe 4 të këtij neni”.
Neni 7
Titulli i nenit 10 dhe neni 10, ndryshojnë si vijojnë:
“Koncesioni për kërkime të hollësishme gjeologjike
(1) E drejta për kryerjen e kërkimeve të hollësishme
gjeologjike, fitohet me marrjen e koncesionit për kërkime
të hollësishme gjeologjike.
(2) Koncesionin për kërkime të hollësishme
gjeologjike, e jep Qeveria.
(3) Koncesioni për kërkime të hollësishme gjeologjike,
jepet në bazë të thirrjes publike.
(4) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni,
subjekteve nga neni 5-a i këtij ligji, koncesioni për kërkime
të hollësishme gjeologjike, u jepet në bazë të kërkesës.
(5) Të drejtë për marrjen e koncesionit për kërkime të
hollësishme gjeologjike, ka secili person juridik apo fizik,
duke i përfshirë edhe personat e huaj juridikë, me degë të
regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së
Maqedonisë, të cilët i plotësojnë kushtet e përcaktuara me
këtë ligj dhe ligj tjetër.
(6) Me koncesionin për kryerjen e kërkimeve të
hollësishme gjeologjike, koncedenti koncesionerit i lëshon
hapësirë për kryerjen e kërkimeve të hollësishme
gjeologjike, të definuar me koordinatat e bartura në hartën
topografike në përpjesëtim 1 : 25 000 ose 1 : 50 000.
(7) Koncesioni nga paragrafi (1) i këtij neni, jepet në
truallin që është në pronësi të Republikës së Maqedonisë,
si dhe në truallin që është në pronësi të personave të tjerë.
(8) Iniciativë për fillimin e procedurës për dhënien e
koncesionit për kryerjen e kërkimeve të hollësishme
gjeologjike, mund të paraqesë secili person juridik ose fizik
i interesuar, me ç’rast është i obliguar që të paraqesë:
1) arsyetim dhe të dhëna themelore për parashtruesin e
iniciativës;
2) propozimin e periudhës për të cilën do të jepej
koncesioni dhe
3) hapësirën në të cilën do të kryheshin kërkimet e
hollësishme gjeologjike, të vizatuar në hartën topografike.
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(9) Pas dorëzimit të iniciativës nga paragrafi (8) i këtij
neni, organi i administratës shtetërore kompetent për
kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, e
kryen inspektimin e vendit dhe harmonizimin e hapësirës,
me ç’rast me detyrë zyrtare e kërkon mendimin nga
organet e administratës shtetërore kompetente për kryerjen
e punëve nga sfera e mjedisit jetësor dhe planifikimit
hapësinor, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, transportit
dhe lidhjeve, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, si dhe
nga organet e tjera të administratës shtetërore, kompetente
për kryerjen e punëve nga sfera përkatëse.
(10) Organet e administratës shtetërore nga paragrafi
(9) i këtij neni, janë të obliguara që mendimin e vet ta japin
në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës së
mendimit. Në të kundërtën do të konsiderohet se është
dhënë mendimi pozitiv, lidhur me iniciativën për dhënien e
koncesionit për kërkime të hollësishme gjeologjike.
(11) Organi i administratës shtetërore kompetent për
kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para, në afat prej
gjashtëdhjetë ditësh duke llogaritur nga dita e marrjes së
iniciativës nga paragrafi (8) i këtij neni, do ta njoftojë
parashtruesin e iniciativës për pranimin e së njëjtës.
(12) Procedurën për dhënien e koncesionit për kërkime
të hollësishme gjeologjike, e realizon organi i administratës
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
lëndëve të para minerale, në pajtim me këtë ligj dhe Ligjin
për koncesione dhe lloje të tjera të partneritetit publik
privat.
(13) Organi i administratës shtetërore kompetent për
kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, në
afat prej gjashtëdhjetë ditësh duke llogaritur nga dita e
pranimi të iniciativës nga paragrafi (8) i këtij neni, me
aktvendim do ta refuzojë të njëjtën nëse:
- nuk e paraqet dokumentacionin nga paragrafi (8)i
këtij neni,
- me kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike
rrezikohen resurset natyrore, mjedisi jetësor, trashëgimia
kulturore, pyjet, trualli bujqësor, ujërat, infrastruktura ose
të mirat e tjera, mbrojtja e të cilave është me interes publik,
në bazë të mendimit të marrë paraprakisht nga organet e
administratës shtetërore, kompetente për kryerjen e punëve
nga sfera e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor,
mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, transportit dhe
lidhjeve, bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, si
dhe nga organet e tjera të administratës shtetërore,
kompetente për kryerjen e punëve nga sfera përkatëse në
pajtim me ligjin dhe
- nuk është në pajtim me Programin vjetor, për kryerjen
e kërkimeve të hollësishme gjeologjike.
(14) Kundër aktvendimit nga paragrafi (13) i këtij neni,
në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit,
mund t’i paraqitet ankesë Komisionit për vendosje në
procedurën administrative në shkallë të dytë, nga sfera e
ekonomisë dhe financave të Qeverisë.”
Neni 8
Titulli i nenit 11 dhe neni 11, ndryshojnë si vijojnë:
“Leja për kërkime të hollësishme gjeologjike
(1) Për shkak të kërkimeve plotësuese të lëndëve të
para minerale në hapësirën e caktuar, që kufizohet me
hapësirën për të cilën është dhënë koncesioni për
eksploatimin e lëndëve të para minerale, dhe është në
funksion të eksploatimit racional dhe të qëndrueshëm të
lëndëve të para minerale, lëshohet leja për kërkime të
hollësishme gjeologjike për periudhën prej dy vitesh.
(2) Lejen për kryerjen e kërkimeve të hollësishme
gjeologjike nga paragrafi (1) i këtij neni, e lëshon organi i
administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve
nga sfera e lëndëve të para minerale.
(3) Leja nga paragrafi (1) i këtij neni, lëshohet për
llojin e njëjtë të lëndëve të para minerale, për të cilin është
dhënë koncesioni për eksploatim.
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(4) Kërkimi plotësues i lëndëve të para minerale mund
të kryhet vetëm për lëndët minerale nga neni 3 paragrafi
(2) pika 1 dhe 2 të këtij ligji.
(5) Hapësira për të cilën jepet leja nga paragrafi (1) i
këtij neni, nuk mund të jetë më e madhe se 5% nga
sipërfaqja e koncesionit ekzistues, për eksploatimin e
lëndëve të para minerale.
(6) Leja nga paragrafi (1) i këtij neni, u lëshohet vetëm
personave që tanimë u është dhënë koncesionin për
eksploatim, dhe u është lëshuar leja për eksploatimin e
lëndëve të para minerale”.
Neni 9
Titulli i nenit 12 dhe neni 12, ndryshojnë si vijojnë:
“Procedura për lëshimin e lejes për kryerjen e
kërkimeve të hollësishme gjeologjike
(1) Kërkesa për lëshimin e lejes për kryerjen e
kërkimeve të hollësishme gjeologjike, i dorëzohet organit
të administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e
punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.
(2) Kërkesës për marrjen e lejes për kryerjen e
kërkimeve të hollësishme gjeologjike, i bashkëngjitet:
1) studimi për arsyeshmërinë e kërkesës, për lëshimin e
lejes për kërkime të hollësishme gjeologjike;
2) harta topografike në përpjesëtim 1 : 25 000 ose 1 :
50 000, në të cilën janë shënuar koordinatat e pikave
kufizuese të vendit, për të cilin kërkohet kryerja e
kërkimeve të hollësishme gjeologjike;
3) elaborati nga kërkimet e kryera të hollësishme
gjeologjike, për gjendjen me rezervat e lëndëve të para
minerale, bashkë me vlerësimin e kryer profesional
(revizionin) të hapësirës, për të cilën është dhënë
koncesioni për eksploatim.
4) projekti për kryerjen e kërkimeve të hollësishme
gjeologjike dhe
5) elaborati për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisit
jetësor.
(3) Organi i administratës shtetërore kompetent për
kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, pas
pranimit të kërkesës për lëshimin e lejes për kryerjen e
kërkimeve të hollësishme gjeologjike, e kryen inspektimin
e vendit për të cili kërkohet leja për kërkime të hollësishme
gjeologjike, dhe me detyrë zyrtare e kërkon mendimin nga
organet e administratës shtetërore, kompetente për kryerjen
e punëve nga sfera e mjedisit jetësor dhe planifikimit
hapësinor, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, transportit
dhe lidhjeve, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, si dhe
nga organet e tjera të administratës shtetërore, kompetente
për kryerjen e punëve nga sfera përkatëse.
(4) Organet e administratës shtetërore nga paragrafi (3)
i këtij neni, janë të obliguara që mendimin e vet ta japin në
afat prej 8 ditësh, nga dita e pranimit të kërkesës së
mendimit. Në të kundërtën do të konsiderohet se është
dhënë mendimi pozitiv lidhur me kërkesën për lëshimin e
lejes për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike.
(5) Organi i administratës shtetërore, kompetent për
punët nga sfera e lëndëve të para minerale, në afat prej
gjashtëdhjetë ditësh duke llogaritur nga dita e pranimit të
kërkesës për lëshimin e lejes nga paragrafi (1) i këtij neni,
kërkuesit do t’ia lëshojë lejen për kryerjen e kërkimeve të
hollësishme gjeologjike.
(6) Organi i administratës shtetërore, kompetent për
punët nga sfera e lëndëve të para minerale, me aktvendim
do ta refuzojë kërkesën për lëshimin e lejes për kryerjen e
kërkimeve të hollësishme gjeologjike, në rastin kur:
1) kërkuesi nuk e ka bashkëngjitur dokumentacionin
nga neni 9 paragrafi (2) i këtij ligji;
2) nuk ekziston arsyeshmëria e kërkesës për lëshimin e
lejes për kërkime të hollësishme gjeologjike dhe
3) me kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike
rrezikohen resurset natyrore, mjedisi jetësor, trashëgimia
kulturore, pyjet, trualli bujqësor, ujërat, infrastruktura ose
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të mirat e tjera, mbrojtja e të cilave është me interes publik,
në bazë të mendimit të marrë paraprakisht nga organet e
administratës shtetërore, kompetente për kryerjen e punëve
nga sfera e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor,
mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, transportit dhe lidhjeve,
bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë ujore, si dhe nga
organet e tjera të administratës shtetërore, kompetente për
kryerjen e punëve nga sfera përkatëse, në pajtim me ligjin.
(7) Kundër aktvendimit nga paragrafi (6) i këtij neni,
në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit, mund
t’i paraqitet ankesë Komisionit për vendosje në procedurën
administrative në shkallë të dytë, nga sfera e ekonomisë
dhe financave të Qeverisë”.
Neni 10
Titulli i nenit 13 dhe neni 13, ndryshojnë si vijojnë:
“Përmbajtja e lejes për kryerjen e kërkimeve të
hollësishme gjeologjike
(1) Leja për kryerjen e kërkimeve të hollësishme
gjeologjike përmban të dhëna për:
1) personin juridik ose fizik të cilit i është dhënë leja,
për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike;
2) lëndët e para minerale, që janë lëndë e kërkimit të
hollësishëm gjeologjik;
3) projektin për kryerjen e kërkimeve të hollësishme
gjeologjike;
4) qëllimet dhe mënyrën e kryerjes së kërkimeve të
hollësishme gjeologjike;
5) llojin dhe vëllimin e punëve kërkimore që duhet të
kryhen;
6) hapësirën për kryerjen e kërkimeve të hollësishme
gjeologjike me koordinata të caktuara;
7) periudhën për të cilën është dhënë leja;
8) afatin për fillimin e punëve kërkimore;
9) afatin për njoftim në rastin e zbulimit të llojit të ri të
lëndëve të para minerale, përveç atyre që nuk janë
përfshirë me projektin për kryerjen e kërkimeve të
hollësishme gjeologjike;
10) sasinë më të madhe të lëndës së parë minerale që
mund të nxirret gjatë kërkimit të hollësishëm gjeologjik, e
cila nevojitet për analiza përkatëse, në pajtim me
programin për kërkimet e hollësishme gjeologjike;
11) afatin për paraqitjen e raportit për kërkimet e kryera
të hollësishme gjeologjike organit të administratës
shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
lëndëve të para minerale;
12) kompensimin për kryerjen e kërkimeve të
hollësishme gjeologjike;
13) obligimin dhe mënyrën e rregullimit të hapësirës
për kërkim gjatë kohës së kërkimeve dhe pas mbarimit të
kërkimeve të hollësishme gjeologjike të lëndëve të para
minerale;
14) kushtet për vazhdimin dhe ndërprerjen e lejes për
kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, dhe
15) të dhëna të tjera që dalin nga ky ligj ose ligji tjetër.
(2) Poseduesi i lejes për kryerjen e kërkimeve të
hollësishme gjeologjike gjatë kryerjes së kërkimeve të
hollësishme gjeologjike, është i obliguar që:
1) të sigurojë pëlqim me shkrim nga pronarët ose
shfrytëzuesit e truallit në pronësi shtetërore, për pjesën e
truallit ku kryhen kërkimet të hollësishme gjeologjike;
2) punët t’i kryejë në pajtim me projektin për kryerjen e
kërkimeve të hollësishme gjeologjike, standardet dhe
normativat teknike, me të cilat është rregulluar realizimi i
punëve të atilla;
3) t’i zbatojë masat për mbrojtje në punë, në pajtim me
këtë ligj dhe ligj tjetër;
4) në kohë të duhur të marrë masa për sigurinë e
qytetarëve, pronës së tyre, komunikacionit dhe objekteve
fqinje;
5) në llogari të vet të zbatojë masa për mbrojtjen e
mjedisit jetësor, dhe rikultivimin e truallit;
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6) të mos hedhë materie të dëmshme, radioaktive dhe
materie të tjera të rrezikshme dhe hedhurinash, në objektet
e lëshuara të minierave, ku janë kryer kërkime të
hollësishme gjeologjike, dhe në hapësirën e caktuar me
lejen për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike;
7) organit të administratës shtetërore, kompetent për
kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, së
paku një herë në vit, në afatin e përcaktuar në leje, t’i
dorëzojë raport për kërkimet e kryera të hollësishme
gjeologjike, sipas dinamikës së përcaktuar në lejen për
kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, dhe
8) në afat prej 30 ditësh pas mbarimit të kërkimeve të
hollësishme gjeologjike organit të administratës shtetërore
kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të
para minerale t’i dorëzojë elaborat nga kërkimet e kryera të
hollësishme gjeologjike, ose raport për kërkimet e kryera të
hollësishme gjeologjike, nëse rezultatet nga kërkimet e
hollësishme gjeologjike janë negative.
(3) Poseduesi i lejes, është i obliguar që në hapësirën
për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, të
ketë:
1) leje për kryerjen e kërkimeve të hollësishme
gjeologjike;
2) projekt për kryerjen e kërkimeve të hollësishme
gjeologjike;
3) libër në të cilin evidentohen punët e kryera
kërkimore për kërkimet e hollësishme gjeologjike dhe
4) aktvendim për personin e autorizuar për udhëheqjen
e punëve gjatë kryerjes së kërkimeve të hollësishme
gjeologjike.
(4) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së
librit nga paragrafi (3) pika 3 e këtij neni, e përcakton
ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore,
kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të
para minerale."
Neni 11
Pas nenit 13 shtohet neni i ri 13-a, si vijon:
“Neni 13-a
Heqja e lejes për kryerjen e kërkimeve të hollësishme
gjeologjike
(1) Ministri që udhëheq me organin e administratës
shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
lëndëve të para minerale, me aktvendim do ta heqë lejen
për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike,
përveç në rastin e forcës madhore, nëse:
1) poseduesi i lejes nuk i përmbahet dispozitave nga
neni 9 paragrafi (2) pikat 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 të këtij ligji;
2) poseduesi i lejes për kryerjen e kërkimeve të
hollësishme gjeologjike, nuk fillon me kryerjen e
kërkimeve të hollësishme gjeologjike, në afat prej
gjashtëdhjetë ditësh, duke llogaritur nga dita e marrjes së
lejes;
3) kryerja e kërkimit të hollësishëm gjeologjik ka qenë
e ndërprerë më shumë se gjashtë muaj;
4) poseduesi i lejes për kryerjen e kërkimeve të
hollësishme gjeologjike nuk vepron sipas aktvendimit të
inspektorit shtetëror për inspektim teknik, në rastet kur
poseduesi i lejes nuk u përmbahet dispozitave nga neni 9
paragrafi (2) pikat 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 të këtij ligji;
5) me punët kërkimore nxjerr sasi më të mëdha të
lëndëve të para minerale, nga ato të parapara në lejen për
kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, dhe
6) nuk u përmbahet masave të definuara në elaboratin
për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisit jetësor, dhe
standardeve për kualitetin e mjedisit jetësor.
(2) Kundër aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni,
në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit, mund
t’i paraqitet ankesë Komisionit për vendosje në procedurën
administrative në shkallë të dytë, nga sfera e ekonomisë
dhe financave të Qeverisë."
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Neni 12
Në nenin 14 paragrafi (1) fjala “leja” zëvendësohet me
fjalën “koncesioni”, ndërsa në paragrafin (2) pika 6 fjalët:
“leja e dhënë” zëvendësohen me fjalët: “koncesioni i
dhënë”.
Neni 13
Titulli i nenit 15 dhe neni 15, ndryshojnë si vijojnë:
“Periudha e vlefshmërisë së koncesionit për kërkime të
hollësishme gjeologjike
(1) Koncesioni për kërkimet të hollësishme gjeologjike
të lëndëve të para minerale, jepet për periudhën prej
gjashtë vjetësh, me mundësi për vazhdim edhe për një
periudhë, të nevojshme për kërkim të lëndëve të para
minerale për të cilën është dhënë koncesioni, por jo më
shumë se dy vjet.
(2) Kërkesa për vazhdimin e koncesionit nga paragrafi
(1) i këtij neni, bashkë me raportin për kërkimet e kryera të
gjertanishme, paraqitet së paku tre muaj para kalimit të
periudhës për të cilën është dhënë koncesioni.
(3) Vazhdimi i koncesionit nga paragrafi (1) i këtij
neni, kryhet me lidhjen e aneksit të marrëveshjes për
koncesion për kërkimet e hollësishme gjeologjike të
lëndëve të para minerale."
Neni 16 fshihet.

Neni 14

Neni 15
Titulli i nenit 17 dhe neni 17, ndryshojnë si vijojnë:
“Përmbajtja e vendimit për dhënien e koncesionit për
kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike
(1) Vendimi për dhënien e koncesionit për kërkime të
hollësishme gjeologjike, përmban të dhëna për:
1) personin juridik ose fizik të cilit i është dhënë
koncesioni për kryerjen e kërkimeve të hollësishme
gjeologjike;
2) lëndët e para minerale që janë lëndë e kërkimit të
hollësishëm gjeologjik;
3) qëllimet dhe mënyrën e kryerjes së kërkimeve të
hollësishme gjeologjike të lëndëve të para minerale;
4) hapësirën për kryerjen e kërkimeve të hollësishme
gjeologjike me koordinata të caktuara;
5) kushtet për vazhdimin e periudhës për të cilën është
dhënë koncesioni;
6) afatin për paraqitjen e raportit për kërkimet e
hollësishme gjeologjike të kryera organit të administratës
shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
lëndëve të para minerale dhe
7) kushte të tjera të përcaktuara me ligj.
(2) Vendimi për dhënien e koncesionit shpallet në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”."
Neni 16
Titulli i nenit 18 dhe neni 18, ndryshojnë si vijojnë:
“Marrëveshja për koncesion për kërkime të hollësishme
gjeologjike
(1) Në bazë të vendimit për dhënien e koncesionit për
kërkime të hollësishme gjeologjike të lëndëve të para
minerale, koncedenti dhe koncesioneri lidhin marrëveshje
për koncesion për kërkime të hollësishme gjeologjike.
(2) Marrëveshja për koncesion për kërkime të
hollësishme gjeologjike të lëndëve të para minerale,
veçanërisht përmban:
- qëllimin dhe lëndën e koncesionit,
- afatin e vlefshmërisë së koncesionit,
- sipërfaqen e hapësirës për të cilën jepet koncesioni
për kërkime të hollësishme gjeologjike, e definuar me
koordinata,
- lartësinë, mënyrën e pagesës dhe përllogaritjen e
kompensimit për koncesionin,
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- kushtet për kryerjen e koncesionit,
- mënyrën dhe afatet për paraqitjen e llogarive dhe
raporteve financiare dhe të tjera, lidhur me eksploatimin e
kryer të lëndëve të para minerale, nga ana e konesionerit,
- mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes dhe inspektimit të
koncesionit,
- mënyrën e zgjidhjes së kontesteve lidhur me
marrëveshjen,
- mënyrën dhe kushtet në të cilat hiqet koncesioni dhe
- dispozita të tjera përkatëse për lëndën e koncesionit.
(3) Lidhur me shuarjen e koncesionit dhe shkëputjen e
njëanshme të marrëveshjes për koncesion, zbatohen nenet
35, 36, 37, 38 dhe 39 të këtij ligji dhe Ligji për koncesione
dhe lloje të tjera të partneritetit publik privat.
(4) Marrëveshja ose dispozitat e veçanta nga
marrëveshja për koncesion për kërkime të hollësishme
gjeologjike, që janë në kundërshtim me këtë ligj dhe ligj
tjetër, janë të pavlefshme dhe nuk prodhojnë veprim
juridik.
Neni 17
Në titullin e nenit 19 fjalët: ”lejes për kryerjen”,
zëvendësohen me fjalën “koncesionit”.
Në nenin 19, shtohet paragrafi i ri (1), si vijon:
“(1) Koncesioneri në afat prej 15 ditësh para fillimit të
kërkimeve të hollësishme gjeologjike organit të
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve
nga sfera e lëndëve të para minerale, doemos duhet t’ia
dorëzojë;
1) projektin për kërkime të hollësishme gjeologjike,
dhe
2) elaboratin për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisit
jetësor, të miratuar nga organi i administratës shtetërore,
kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit
jetësor dhe planifikimit hapësinor."
Në paragrafin (2), fjala ”lejes”, zëvendësohet me fjalën
“koncesionit”, ndërsa pika 8 ndryshon si vijon:
"8) në afat prej 120 ditësh pas skadimit të koncesionit
ose lejes, organit të administratës shtetërore kompetent për
kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale t’i
dorëzojë elaborat nga kërkimet e kryera të hollësishme
gjeologjike, ose raport për kërkimet e kryera të hollësishme
gjeologjike, nëse rezultatet nga kërkimet e hollësishme
gjeologjike janë negative."
Në paragrafët (1) dhe (3) fjala ”lejes”, zëvendësohet me
fjalën “koncesionit”.
Paragrafët (1),(2) dhe (3) bëhen paragrafë (2), (3) dhe (4).
Neni 18
Në titullin e nenit 20 fjalët: ”lejes për kryerjen”,
zëvendësohen me fjalët: “vendimit për dhënien e
koncesionit”
Neni 20 ndryshon si vijon:
"Me propozimin e ministrit që udhëheq me organin e
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve
nga sfera e lëndëve të para minerale, Qeveria e Republikës
së Maqedonisë, me vendim do ta heqë koncesionin për
kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, nëse:
1) koncesioneri nuk fillon me kryerjen e kërkimeve të
hollësishme gjeologjike në afat prej një viti, duke llogaritur
nga dita e marrjes së koncesionit;
2) kryerja e kërkimit të hollësishëm gjeologjik ka qenë
e ndërprerë më shumë se dy vjet;
3) koncesioneri nuk vepron sipas aktvendimit të
inspektorit shtetëror për inspektim teknik, në rastet kur nuk
u përmbahet dispozitave nga neni 19 paragrafi (2) pikat 2,
3, 4, 5 dhe 6 të këtij ligji;
4) koncesioneri fillon me kryerjen e kërkimeve të
hollësishme gjeologjike para dorëzimit të dokumentacionit,
në pajtim me nenin 19 paragrafi (1) i këtij neni;
5) me punët kërkimore nxjerr sasi më të mëdha të
lëndëve të para minerale nga të ato parapara me projektin
për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike dhe
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6) nuk u përmbahet masave të definuara në elaboratin
për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisit jetësor, dhe
standardeve për kualitetin e mjedisit jetësor.
Neni 19
Neni 21 ndryshon si vijon:
“(1) Rezultatet e fituara me kryerjen e kërkimeve të
hollësishme gjeologjike të dhëna në elaborat bashkë me
vlerësimin (revizionin) e kryer profesional, janë pronësi e
poseduesit të koncesionit, përkatësisht lejes për kërkime të
hollësishme gjeologjike.
(2) Procedurën për klasifikimin dhe kategorizimin e
rezervave të lëndëve të para të ngurta minerale, të dhëna në
elaboratin nga paragrafi (1) i këtij neni, e përcakton
ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore,
kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të
para minerale.
(3) Poseduesi i koncesionit nga paragrafi (1) i këtij
neni, elaboratin për kërkimet e kryera të hollësishme
gjeologjike dhe rezervat e lëndëve të para minerale, mund
t’ia bartë në pronësi personit tjetër.
(4) Nëse në periudhën prej 180 ditësh, duke llogaritur
nga dita e skadimit të periudhës për të cilën është dhënë
koncesioni për kërkime të hollësishme gjeologjike,
poseduesi i rezultateve të fituara me kryerjen e kërkimeve
të hollësishme gjeologjike, të dhëna në elaborat bashkë me
vlerësimin (revizionin) e kryer profesional, nuk paraqet
kërkesë për dhënien e koncesionit për eksploatim,
rezultatet përkatësisht elaborati bashkë me vlerësimin
profesional (revizionin), kalojnë në pronësi të Republikës
së Maqedonisë.”
Neni 20
Në nenin 25 paragrafi (1) fjalët: “studimit të
bashkëngjitur për arsyeshmërinë e koncesionit të kërkuar,
përkatësisht të projektit të koncesionit dhe” fshihen.
Në paragrafin (3), fjala ”dhe”, zëvendësohet me fjalën
“ose”.
Neni 21
Neni 27 ndryshon si vijon:
"Koncesioni për eksploatimin e lëndëve të para minerale,
jepet në bazë të thirrjes publike dhe në bazë të kërkesës në
kushte të përcaktuara me këtë ligj dhe Ligjin për koncesione
dhe lloje të tjera të partneritetit publik privat."
Neni 22
Në nenin 28 paragrafët (1) dhe (2) ndryshojnë, si
vijojnë:
“(1) Koncesioni për eksploatimin e lëndëve të para
minerale, kur pronar i rezultateve nga kërkimet e kryera të
hollësishme gjeologjike është Republika e Maqedonisë,
jepet në bazë të thirrjes publike.
(2) Thirrja publike nga paragrafi (1) i këtij neni,
realizohet në mënyrë dhe në kushte të përcaktuara me këtë
ligj dhe Ligjin për koncesione dhe lloje të tjera të
partneritetit publik privat.”
Neni 23
Neni 29 ndryshon si vijon:
“(1) Koncesioni për eksploatim të lëndëve të para
minerale, jepet në bazë të kërkesës së subjektit që ka kryer
kërkime të hollësishme gjeologjike, në rastin kur rezultatet
nga kërkimet e kryera të hollësishme gjeologjike, nuk janë
në pronësi të Republikës së Maqedonisë.
(2) Subjekteve nga neni 5-a i këtij ligji, koncesioni për
eksploatimin e lëndëve të para minerale, u ndahet në bazë
të kërkesës.
(3) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni, i paraqitet
organit të administratës shtetërore kompetent për kryerjen e
punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, në afat prej
180 ditësh, duke llogaritur nga dita e skadimit të
koncesionit për kërkime të hollësishme gjeologjike.
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(4) Hapësira për të cilën kërkohet dhënia e koncesionit
për eksploatim, doemos duhet të jetë në pajtim me
studimin për arsyeshmërinë e koncesionit të kërkuar,
përkatësisht të projektit të koncesionit.
(5) Kërkesës për marrjen e koncesionit, përveç të
dhënave të kërkuesit, i bashkëngjitet edhe:
1) studimi për arsyeshmërinë e koncesionit të kërkuar,
përkatësisht projektit të koncesionit;
2) harta topografike në përpjesëtim 1: 25 000 me
koordinatat e pikave kufizuese të vendit në hapësirën e
caktuar;
3) skica, kopja nga plani kadastral me kufijtë e vizatuar
të hapësirës së kërkuar për dhënien e koncesionit për
eksploatimin e lëndëve të para minerale dhe aktzotërimi,
me numrin e parcelave kadastrale dhe kulturave për
sipërfaqen në të cilën do të kryhet eksploatimi i lëndës së
parë minerale;
4) elaborati për kërkimet e kryera të hollësishme
gjeologjike dhe
5) aktvendimi për miratimin e studimit për vlerësimin e
ndikimit ndaj mjedisit jetësor, ose aktvendimi për
miratimin e elaboratit për vlerësimin e ndikimit ndaj
mjedisit jetësor.
(6) Nëse bëhet fjalë për kërkesë për marrjen e
koncesionit për eksploatimin e ujit nëntokësor, përveç
shtojcave nga paragrafi (5) i këtij neni, kërkuesi është i
obliguar që ta dorëzojë edhe pajtimin për shfrytëzimin e
ujit nga organi i administratës shtetërore, kompetent për
kryerjen e punëve nga sfera e menaxhimit me ujërat.
(7) Pas dorëzimit të kërkesës, organi i administratës
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
lëndëve të para minerale, e kryen inspektimin aty për aty
dhe me detyrë zyrtare e kërkon mendimin nga organet të
administratës shtetërore kompetente për kryerjen e punëve
nga sfera e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor,
mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, transportit dhe
lidhjeve, bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, si
dhe nga organet e tjera të administratës shtetërore,
kompetente për kryerjen e punëve nga sfera përkatëse.
(8) Vendimin për dhënien e koncesionit për
eksploatimin e lëndëve të para minerale, e miraton Qeveria
me propozimin e organit të administratës shtetërore,
kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të
para minerale.”
Neni 24
Në nenin 33 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të
rinj (3) dhe 4, si vijon:
''(3) Në rastin kur koncesioni për eksploatimin e
lëndëve të para minerale është ndarë në bazë të kërkesës
pas lejes së dhënë paraprake për kërkime të hollësishme
gjeologjike, koncendenti dhe koncesioneri lidhin aneks të
marrëveshjes ekzistuese për koncesionin për eksploatim.
(4) Me aneksin e paragrafit (3) të këtij neni ndryshohen
dispozitat nga marrëveshja ekzistuese për koncesionin për
eksploatim që kanë të bëjnë me sipërfaqen e hapësirës së
koncesionit, kompensimin për koncesion, si dhe me
dispozitat tjera në pajtim me vendimin për ndarjen e
koncesionit.''
Paragrafi (3) bëhet paragraf (5).
Neni 25
Në nenin 39 në paragrafin (2) pika në fund të fjalisë
shlyhet dhe shtohen fjalët: ''me ç’rast zbatohet procedura
për mbylljen e objekteve të minierave dhe të minierës në
mënyrë dhe në kushte të cilat i përcakton ministri i cili
udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent
për punët nga sfera e lëndëve të para minerale''.
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Neni 26
Në nenin 42 paragrafi (3) pika 3 ndryshon, si vijon:
''3) dëshmi për marrëdhënie të zgjidhura pronësore
juridike në pjesën e truallit në të cilën do të bëhet
eksploatimi i lëndëve të para minerale, përveç në rastin
kur bëhet fjalë për eksploatim nëntokësor në kushte kur
eksploatimi nuk ka ndikim në sipërfaqe;''.
Në pikën 7 para fjalës ''shfrytëzim'' shtohen fjalët:
''mbrojtje ose''.
Pika 8 fshihet.
Neni 27
Në nenin 46 paragrafi (1) pika 1 ndryshon, si vijon:
''1) koncesioneri nuk u është përmbajtur aktvendimeve
dhe masave të organit kompetent sa i përket realizimit të
punëve të minierave dhe eksploatimit të lëndëve të para
minerale në pajtim me nenin 51 paragrafi (1) i këtij ligji;''.
Pika 2 shlyhet.
Pikat 3, 4, dhe 5 bëhen pika 2, 3 dhe 4.
Neni 28
Në neni 47 paragrafi (3) ndryshon, si vijon:
''Kërkesa nga paragrafi (2) i këtij neni përmban
projektin plotësues të minierave për realizimin e punëve në
miniera dhe dëshmi për marrëdhënie të zgjidhura pronësore
juridike.''
Neni 29
Në nenin 49 paragrafi (1) pika 1 fjalët: ''ristartimin e
minierave ekzistuese, si dhe të rezervave të porsazbuluara
të lëndëve të para minerale në vendzbulimin e përhershëm''
shlyhen.
Në pikën 2 pas fjalëve: ''projekti kryesor i minierave''
shtohen fjalët: ''ristartimin e minierave ekzistuese,
rezervave të zbuluara të reja të lëndëve të para minerale në
vendzbulimin ekzistues dhe për mbylljen e objekteve të
minierave".
Neni 30
Në nenin 50 në paragrafin (1) dhe (2), fjala "licencë"
zëvendësohet me fjalën ''autorizim''.
Neni 31
Në nenin 51 në paragrafin (1) pika 3 fjalët: "në pajtim
me" zëvendësohet me fjalët: ''nëse është e paraparë me''.
Në pikën 7 fjalët: " elektronike ose" fshihen.
Pas pikës 7 shtohen dy pika të reja 8 dhe 9, si vijon:
''8) një herë në vit në periudhën prej 15 nëntor deri më 15
dhjetor në vitin rrjedhës të kryejë incizim gjeodezik dhe të
përpilojë elaborat gjeodezik me përllogaritje të sasive të
gërmuara të lëndëve të para minerale, në të cilën në mënyrë
precize do të definohen sasitë e gërmuara të lëndëve të para
minerale dhe periudha në të cilën ajo është kryer, ndërsa më së
voni deri në 31 dhjetor të vitit rrjedhës elaboratin gjeodezik t'ia
paraqesë organit të administratës shtetërore kompetent për
kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale''.
9) të vendosë instrumente përkatëse matëse për matjen
e qarkullimit të sasisë së eksploatuar të lëndës së parë
minerale, në rastin kur bëhet fjalë për eksploatimin e
lëndëve të para minerale nga neni 3 paragrafi (2) pika 1
(hidrokarbure në gjendje të lëngët), 6 dhe 7 nga Ligji i
lëndëve të para minerale.''
Në paragrafin (2) pikën 8 fjalët: "elektronike ose"
shlyhen.
Neni 32
Në nenin 53 në paragrafët (2) dhe (3), fjala "autorizim"
zëvendësohet me fjalën ''licencë''.
Neni 33
Në nenin 57 paragrafi (2) pika 5 ndryshon, si vijon:
''5) Udhëheqësi i mihjes sipërfaqësore gjatë
eksploatimit të lëndës së parë minerale - glinë, rërë, kuarc
grumbullues dhe ngjashëm, fuqia e përgjithshme e shtresës
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së lëndës së parë minerale e cila eksploatohet, duke
përfshirë edhe pjesën e zbuluar nuk tejkalon më tepër se 2
metra në thellësi, shkollën e mesme teknike (minierave,
gjeologjike dhe ndërtimore) me tre vjet përvojë pune në
këto punë ose të ngjashme;''.
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Punë në vende të caktuara pune në personin juridik
ose fizik i cili kryen punë kërkimore gjeologjike të lëndës
së parë minerale, mund të bëjnë personat të cilët përveç
kushteve të përgjithshme i plotësojnë edhe kushtet si
vijon, edhe atë për:
1) udhëheqës i kërkimeve gjeologjike, fakulteti
gjeologjik së paku me tre vjet përvojë pune në profesion
dhe
2) mbikëqyrës i kërkimeve shkencore, shkolla e mesme
teknike - drejtimi gjeologjik me së paku dy vite përvojë
pune në profesion.''
Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4), (5),
(6) dhe (7).
Neni 34
Në nenin 62 pas fjalës ''leje'' shtohen fjalët: ''dhe
koncesion dhe marrëveshja për koncesion për kërkimet e
hollësishme gjeologjike''.
Neni 35
Në nenin 64 pas paragrafit (3) shtohen katër paragrafë
të rinj (4), (5). (6) dhe (7) si vijon:
"(4) Gjatë zbatimit të procedurës për ndarjen e
koncesioneve për kërkime detajore gjeologjike dhe
eksploatimin e lëndës së parë minerale me thirrje publike,
si çmim fillestar minimal të përcaktuar nga kocendenti do
të llogaritet lartësia e kompensimeve për kërkimet detajore
gjeologjike dhe eksploatimi i lëndëve të para minerale të
përcaktuara me Listën e tarifës për lartësinë e
kompensimeve për kryerjen e kërkimeve detajore
gjeologjike dhe koncesioneve për eksploatimin e lëndëve të
para minerale.
(5) Gjatë zbatimit të procedurës për ndarjen e
koncesioneve për eksploatimin e lëndëve të para minerale
me thirrje publike, si çmim fillestar minimal të përcaktuar
nga koncendeni do të llogaritet lartësia e kompensimeve
për kërkime detajore gjeologjike dhe eksploatim të lëndës
së parë minerale të përcaktuara me Listën e tarifës për
lartësinë e kompensimeve për kryerjen e kërkimeve
detajore gjeologjike dhe koncesioneve për eksploatimin e
lëndëve të para minerale.
(6) Përveç çmimit fillestar minimal në pajtim me
paragrafin (4) dhe (5) të këtij neni, koncendenti mund të
përcaktojë edhe çmimin minimal fillestar dhe në varshmëri
nga lokaliteti i cili gjendet dhe lloji i lëndës së parë
minerale.
(7) Kompensim për koncesion për eksploatimin e
lëndës së parë minerale, koncesioneri është i detyruar të
paguajë dhe për sasitë e lëndëve të para minerale të cilat
nuk janë eksploatuar, ndërsa janë paraparë për eksploatim
në pajtim me dinamikën vjetore të paraparë në projektin
kryesor dhe plotësues të minierave për eksploatim më së
voni deri më 31 nëntor në vitin në vijim. Këtë kompesim
koncesioner është i detyruar ta paguaj më së voni deri më
31 mars në vitin në vijim, ndërsa llogaritur për periudhën e
vitit paraprak."
Neni 36
Në nenin 66 paragrafi (1) shtohet pikë e re 1 si vijon:
"1) lëndët e para minerale energjetike nga neni 3
paragrafi 2 pika 1 e këtij ligji;".
Pikat 1 dhe 2 bëhen pika 2 dhe 3.
Neni 37
Në nenin 70 paragrafi (1) dhe (2), pas fjalës "leja"
shtohen edhe fjalët: ''dhe koncesioni''.

Стр. 26 - Бр. 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Neni 38
Në nenin 72 paragrafët (1) dhe (2), ndryshojnë si
vijojnë:
"(1) Poseduesi i lejes për kërkimet e gjeologjike,
koncesioneri që bën kërkime të hollësishme gjeologjike
dhe koncesioneri që realizon punë në miniera, përkatësisht
eksploatimin e lëndëve të para minerale dhe teknologjisë
minerale për kohën e kërkimeve të hollësishme gjeologjike
dhe realizimin e punëve në miniera dhe punë nga
teknologjia e minierave, si dhe pas mbarimit së tyre
doemos duhet të bëhet riaftësimi i hapësirës, në pajtim me
projektin për kryerjen e kërkimeve të hollësishme
gjeologjike, marrëveshjen për koncesion dhe lejes për
eksploatim.
(2) Për moszbatimin e veprimeve nga paragrafi (1) i
këtij neni organi i administratës shtetërore kompetent për
kryerjen e punëve nga sfera e lëndës së parë minerale, do ta
bëjë sanacionin e hapësirës, në pajtim me projektin për
koncesion dhe lejen për eksploatim dhe teknologji
minerale, në ngarkesë të koncesionerit i cili bën kërkime të
hollësishme gjeologjike ose eksploatim."
Neni 39
Në nenin 74 paragrafi (2) pas fjalëve: “inspektorati
shtetëror për inspektim teknik” shtohen fjalët: ''përmes
inspektorëve shtetërorë gjeodezikë, inspektorëve shtetëror
të minierave dhe inspektorëve shtetërorë për elektrikë në
miniera''.
Pas paragrafit 3 shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5)
si vijojnë:
"(4) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit
vërtetohet se kërkimet e hollësishme gjeologjike ose
eksploatimi i lëndës së parë minerale kryhet pa koncesion
ose leje për eksploatim në pajtim me dispozitat e këtij ligji,
lëndët, mjetet dhe lënda e parë minerale përkohësisht do të
sekuestrohen.
(5) Për lëndët e sekuestruara, mjetet dhe lënda e parë
minerale nga paragrafi (4) i këtij neni kryerësit do t'i jepet
vërtetim.''
Në paragrafin (4) që bëhet paragraf (6), pika në fund të
fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “dhe Inspektorati
shtetëror për inspektim teknik''.
Neni 40
Pas nenit 74 shtohen 17 nene të reja 74-а; 74-b; 74-v;
74-g; 74-d; 74-gj; 74-е; 74-zh; 74-z; 74-x; 74-i; 74-ј; 74-k;
74-ll; 74-l; 74-m; 74-n, si vijojnë:
“Neni 74 - a
Inspektorati shtetëror gjeologjik bën mbikëqyrje të
drejtpërdrejtë të inspektimit mbi zbatimin ligjeve, akteve
nënligjore dhe akteve tjera të përgjithshme dhe zbatimin e
standardeve të përcaktuara dhe normativave teknike gjatë
kërkimeve gjeologjike, ndërsa veçanërisht vallë:
1) poseduesi i koncesionit ose lejes për kërkime të
hollësishme gjeologjike të lëndës së parë minerale i
plotëson kushtet e përcaktuara me këtë apo tjetër ligj;
2) personi i cili bën kërkime të hollësishme gjeologjike
të lëndës së parë minerale ka të marrë koncesion ose leje
për kërkime të hollësishme gjeologjike të lëndës së parë
minerale;
3) personi i cili i kryen kërkime të hollësishme
gjeologjike të lëndës së parë minerale për kryerjen e kësaj
veprimtarie posedon licencë dhe i plotëson kushtet e
përcaktuara me këtë apo tjetër ligj;
4) bëhen matje të minierave dhe posedojnë plane për
miniera për kryerjen e kërkimeve të hollësishme
gjeologjike të lëndës së parë minerale në gjendje të
azhurnuar të kërkimeve të kryera të hollësishme
gjeologjike;
5) punët i kryen në pajtim me projektin për kryerjen e
kërkimeve të hollësishme gjeologjike, standardet dhe
normativat teknike;
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6) i zbaton masat për mbrojtjen gjatë punës në pajtim
me këtë apo ligj tjetër;
7) zbaton masa për mbrojtjen e mjedisit jetësor, kryen
rikultivimin e truallit, ndërmerr masa për siguri të
qytetarëve dhe pronës së tyre, komunikacionin dhe objektet
fqinje;
8) vendos materiale të dëmshme, radioaktive dhe
materie të tjera të rrezikshme në objektet e lëshuara të
minierave në të cilat janë kryer hulumtime të hollësishme
gjeologjike në hapësirën e përcaktuar me koncesionin ose
lejen;
9) së paku një herë në vit dorëzon raport për kryerjen e
kërkimeve të hollësishme gjeologjike në pajtim me
dinamikën e përcaktuar në projektin për kërkime të
hollësishme gjeologjike;
10) ka libër në të cilën mbahen punët e kryera
kërkimore për kërkimet të hollësishme gjeologjike;
11) ka elaborat për rregullimin e objekteve me masa
për mbrojtje gjatë punës;
12) ka aktvendim për vendosjen e personit përgjegjës
për mbajtjen e punëve gjatë kryerjes së kërkimeve të
hollësishme gjeologjike;
13) poseduesi i koncesionit ose lejes ka lidhur
marrëveshje përkatëse me personin i cili i realizon
kërkimet e hollësishme gjeologjike;
14) ka miratuara aktvendim për vendosjen e personave
udhëheqës dhe personave për kryerjen e mbajtjes teknike
dhe mbikëqyrje gjatë realizimit të kërkimeve të
hollësishme gjeologjike dhe vallë të njëjtët i plotësojnë
kushtet për kryerjen e atyre punëve;
15) ka vërtetim për aftësinë profesionale të punëtorëve
për kryerjen punëve dhe për gjendjen e tyre shëndetësore;
16) ka raporte për kontrolle të kryera periodike dhe
kontrollimin e pajisjes dhe veglave për punë për shkak të
vërtetimit të gjendjes së rregullt të tyre;
17) ka miratuar udhëzime për punë me masat për
mbrojtje gjatë punës për procesin e zbatueshëm teknologjik
për kërkimet e hollësishme gjeologjike dhe
18) ka dokumentacion të përcaktuar me këtë apo ligj
tjetër.
Neni 74-b
Inspektorati shtetëror i minierave kryen mbikëqyrje të
drejtpërdrejtë mbi zbatimin ligjeve, akteve nënligjore dhe
akteve tjera të përgjithshme si dhe ndaj zbatimit të
standardeve të përcaktuara dhe normativave teknike për
kryerjen e punëve gjatë realizimit të punëve në miniera,
eksploatimin e lëndës së parë minerale dhe teknologjisë
minerale, ndërsa veçanërisht nëse:
1) koncesioneri i plotëson kushtet e përcaktuara me
këtë apo ligj tjetër;
2) koncesionari i cili bën eksploatim të lëndëve të para
minerale ka të marrë koncesion për eksploatim të lëndëve
të para minerale;
3) koncesioneri ka leje për eksploatim të lëndëve të
para minerale ose leje për kryerjen e punëve në miniera në
bazë të projekteve plotësuese të minierave;
4) personi i cili i kryen punët në miniera ka autorizim
për kryerjen e punëve në miniera dhe i plotëson kushtet e
përcaktuara me këtë apo ligj tjetër;
5) gjatë realizimit të punëve në miniera në mënyrë të
rregullt zbatohen normativat teknike dhe standardet;
6) kryen matje të minierave dhe posedojnë plane për
miniera në gjendje të azhurnuar të punëve të kryera në
miniera;
7) për objektet e realizuara të minierave të cilat
shfrytëzohen ka aktvendim për përdorim;
8) zbatohen masat për mbrojtje gjatë punës të
përcaktuara në pajtim me këtë apo ligj tjetër;
9) respektohet detyrimi për njohjen e punëtorëve me
dispozitat dhe masat për mbrojte gjatë punës, si dhe me
masat për zbatimin e planeve për mbrojtje dhe aksioneve
për shpëtim në rast të fatkeqësive të papritura;
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10) në kohë ndërmerren masa për siguri të qytetarëve
dhe pronës së tyre, komunikacionit dhe objekteve fqinje,
mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës, trashëgimisë
kulturore si dhe të masave për rikultivim të truallit në
pajtim me këtë ligj;
11) koncesioneri bën sanacionin e hapësirës në pajtim
me marrëveshjen për koncesion dhe lejen për eksploatim;
12) mban evidencë të caktuar për sasitë e prodhuara të
lëndës së parë minerale;
13) bën në mënyrë të rregullt matje gjeodezike të
mihjes sipërfaqësore për shkak të përllogaritjes së sasive të
gërmuara të lëndës së parë minerale;
14) koncesioneri ka marrëveshje me personat të cilat
kryejnë punë të minierave;
15) ka aktvendim për vendosjen e personave udhëheqës
dhe personave për kryerjen e udhëheqjes teknike dhe
mbikëqyrje gjatë realizimit të punëve të minierave dhe vallë
të njëjtët i plotësojnë kushtet për kryerjen e atyre punëve;
16) ka vërtetim për aftësinë profesionale të punëtorëve
për kryerjen punëve dhe për gjendjen e tyre shëndetësore;
17) ka raporte për kontrolle të kryera periodike dhe
kontrollime të pajisjes dhe veglave për punë për shkak të
vërtetimit të gjendjes së rregullt të tyre;
18) ka udhëzime për punë me masa për mbrojtje gjatë
punës për procesin e zbatueshëm teknologjik për
eksploatim dhe teknologji minerale, dhe
19) ka dokumentacion të përcaktuar me këtë apo ligj tjetër.
Neni 74-v
Inspektori shtetëror për elektrikë në miniera bën
mbikëqyrje të drejtpërdrejt të inspektimit mbi zbatimin dhe
mbështetjen e ligjeve, akteve nënligjore dhe akteve tjera të
përgjithshme, ndërsa veçanërisht në raport me:
1) plotësimin e standardeve të përcaktuara dhe
normativave teknike gjatë punës të pajisjeve elektrike dhe
instalimeve, si dhe vallë ato me punën e tyre e rrezikojnë
shëndetin, jetën dhe pronën e njerëzve, mjedisin jetësor;
2) mirëmbajtjen në gjendje teknike të rregullt dhe të
sigurt të stabilimenteve elektrike, pajisjeve dhe
instalimeve;
3) mbajtjen e evidencës për karakteristikat teknike të
pajisjeve, kontrollimeve të kryera me llojin dhe datën e
kontrollimit, personat përgjegjës nën mbikëqyrjen e të
cilëve janë kryer kontrollimet, gjendjen e vërtetuar dhe
masat e propozuara për rregullshmërinë funksionale dhe
sigurinë e objekteve, pajisjeve dhe instalimeve;
4) mbajtjen e evidencës në libra të veçantë kontrollues,
protokolle kontrollimi dhe raporte për të dhënat e
përcaktuara dhe konstatime nga kontrollet dhe
ekzaminimet e kryera, si dhe të masave të ndërmarra, dhe
5) plotësimin e kushteve të përcaktuara për përgatitje
profesionale të personave të cilët udhëheqin dhe
manipulojnë me stabilimente elektrike, pajisje dhe
instalime.
Neni 74-g
Inspektorët
shtetërorë
gjeologjikë,
inspektorët
shtetërorë të minierave dhe inspektorët shtetërorë për
elektrikë në miniera janë të autorizuar të kryejnë
mbikëqyrje të inspektimit mbi zbatimin e dispozitave për
mbrojtje gjatë punës gjatë realizimit të punëve në miniera,
eksploatimin e lëndëve të para minerale, teknologjisë
minerale dhe kryerjen e punëve të hollësishme kërkimore
gjeologjike në pajtim me këtë ligj dhe dispozitat për
mbrojtje gjatë punës.
Neni 74-d
Inspektorët
shtetërorë
gjeologjikë,
inspektorët
shtetërorë të minierave dhe inspektorët shtetërorë për
elektrikë në miniera janë të detyruar të kryejnë mbikëqyrje
mbi realizimin e punëve të hollësishme kërkimore
gjeologjike, përkatësisht realizimin e punëve në miniera
dhe eksploatimin e lëndës së par minerale edhe atë:
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1) së paku një herë në vit në miniera me eksploatim
nëntokësor dhe sipërfaqësor të lëndëve të para minerale
metalike, thëngjill, gur teknik dhe
arkitektonik zbukurues;
2) së paku dy here në vit në miniera në të cilën shfaqet
metan ose pluhur i rrezikshëm thëngjillor dhe
3) së paku një here në dy vjet të objekteve minerale dhe
stabilimenteve ku kryhet eksploatimi i ujërave nëntokësore
për pirje, ujërave mineral dhe gjeotermale.
Neni 74-gj
(1) Për çdo mbikëqyrje të kryer të inspektimit
inspektori është i detyruar të përpilojë procesverbal për të
dhënat e konstatuara, padrejtësitë dhe parregullsitë dhe t'ia
dorëzojë personit përgjegjës në personin juridik ose
personin fizik te i cili është kryer mbikëqyrja e inspektimit,
(2) Nëse padrejtësitë dhe parregullsitë e konstatuara,
paraqesin rrezik për sigurinë e njerëzve dhe pronës,
inspektori me aktvendim do ta ndalojë realizimin e
kërkimeve të hollësishme gjeologjike, realizimin e punëve
në miniera dhe eksploatimin e lëndëve të para minerale
përderisa padrejtësitë dhe parregullsitë nuk mënjanohen.
Neni 74-e
(1) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit
inspektori vërteton se personat juridikë dhe fizikë nuk u
përmbahen ligjeve dhe dispozitave tjera, dispozitave
teknike, standardeve, rekomandimeve dhe akteve tjera të
përgjithshme, me procesverbal do t'i konstatojë padrejtësitë
dhe parregullsitë e konstatuara dhe me aktvendim do të
urdhërojë masa dhe afate për mënjanimin e mangësive të
konstatuara.
(2) Nëse personi juridik ose fizik nuk i mënjanon
padrejtësitë dhe parregullsitë e përcaktuara në afatin e
përcaktuar nga paragrafi (1) i këtij neni, inspektori do të
miratojë aktvendim me të cilin do të ndalohet realizimi i
punëve gjeologjike - minierave, eksploatimi i lëndëve të
para minerale ose përdorimi i objektit përkatës,
stabilimentit, pajisjes ose instalimeve të cilat janë në
sistemin e eksploatimit përderisa padrejtësitë dhe
parregullsi nuk mënjanohen.
Neni 74-zh
Inspektori shtetëror gjeologjik me aktvendim do t'i
ndërpresë kërkimet e mëtutjeshme gjeologjike kur:
1) kërkimet e hollësishme gjeologjike bëhen pa
koncesion ose leje për kërkime të hollësishme gjeologjike;
2) kërkimet e hollësishme gjeologjike nuk kryhen në
bazë të dokumentacionit projektues, ndërsa kërkimet e tilla
e sjellin në pikëpyetje stabilitetin e objektit dhe sigurinë e
jetesës dhe shëndetit të njerëzve, komunikacionin, objektet
fqinje dhe mjedisin jetësor si dhe natyrën dhe
3) realizimin e punëve gjatë kërkimeve të hollësishme
gjeologjike kryhen në kundërshtim me dispozitat e këtij
ligji.
Neni 74-z
Inspektori shtetëror i minierave me aktvendim do t'i
ndërpresë punët e mëtutjeshme të minierave të objektit të
minierave ose të vendit të caktuar të punës kur:
1) eksploatimi, realizimi i punëve të minierave,
përkatësisht ndërtimi i objektit dhe stabilimentit bëhet pa
leje ose aktvendim;
2) eksploatimi, realizimi i punëve në miniera,
përkatësisht të ndërtimit të objektit ose stabilimentit nuk
bëhet në bazë të dokumentacionit teknik në bazë të të cilit
është lëshuar leja për eksploatim, përkatësisht ndërtim,
ndërsa eksploatimi i këtillë përkatësisht ndërtimi e sjell në
pikëpyetje stabilitetin objektit, sigurinë e jetesës dhe
shëndetit të njerëzve, komunikacionin, objekteve fqinje
dhe mjedisit jetësor , natyrën, dhe
3) shmangia e kryerjes së punëve bëhet në
kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.
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Neni 74-x
Inspektori shtetëror për elektrikë në miniera me
aktvendim do ta ndërpresë realizimin mëtejmë ose
shfrytëzimin e pajisjeve elektrike dhe instalimeve kur:
1) realizimi i objektit ose stabilimentit bëhet pa leje ose
aktvendim;
2) realizimi përkatësisht ndërtimi i objektit ose
stabilimentit nuk bëhet në bazë të dokumentacionit teknik
në bazë të të cilit është lëshuar leja për ndërtim, dhe
3) pajisjet elektrike dhe instalimet nuk janë në pajtim
me kushtet e përcaktuara për manipulim të sigurt dhe
shfrytëzim me të njëjtat.

Neni 74-m
(1) Inspektori shtetëror gjeologjik ose i minierave, si
dhe inspektori për elektrikë në miniera është i detyruar në
vendin e ngjarjes t'i hulumtojë gjatë rastit të vdekjes,
fatkeqësisë kolektive dhe lëndimit të rëndë trupor, si dhe t'i
urdhërojë masat të cilat pa prolongim doemos duhet të
ndërmerren.
(2) Në rastet nga paragrafi (1) të këtij neni, inspektori
shtetëror organit kompetent është i detyruar që menjëherë
dhe në afat sa më të shkurtër t’i paraqesë raport me
mendim për shkaqet dhe kushtet nën të cilat ka ndodhur
fatkeqësia.

Neni 74-i
Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit
vërtetohet se personat të cilët udhëheqin ose manipulojnë
me objektet, pajisjet, stabilimentet dhe instalimet, nuk i
plotësojnë kushtet e përcaktuara me këtë apo ligj tjetër,
inspektori do të marrë aktvendim me të cilin do ta
ndërpresë kryerjen e këtyre punëve.

Neni 74-n
Aktet nënligjore në lidhje me gjeologjinë, xehetarinë,
sigurinë dhe mbrojtjen gjatë punës dhe mjedisit jetësor i
miraton ministri i cili udhëheq me organin e administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e lëndëve të para
minerale, ndërsa nën aktet ligjore për sfera të caktuara
ministri i cili udhëheq me organin e administratës
shtetërore kompetent për punët nga sfera e lëndëve të para
minerale në pajtim me ministrin i cili udhëheq me organin
e administratës shtetërore kompetente për punët nga sfera
që ka të bëjë akti nënligjor.''

Neni 74-j
(1) Kundër aktvendimit të miratuar nga inspektori me
të cilin caktohet masë administrative, mund t’i paraqet
ankesë ministrit të Ekonomisë në afat prej 8 ditësh nga
pranimi i aktvendimit.
(2) Ankesa nga paragrafi (1) i këtij neni nuk e
prolongon zbatimin e aktvendimit, nëse me prolongim e
zbatimit aktvendimit do t’i shkaktohej rrezik i drejtpërdrejt
jetës dhe shëndetit të njerëzve, pronës, mjedisit jetësor dhe
natyrës.
Neni 74-k
(1) Nëse gjatë bërjes së inspektimit vërtetohet se është
kryer kundërvajtje ose vepër penale, inspektori doemos
duhet të parashtrojë menjëherë kërkesë për ngritjen e
procedurës për kundërvajtje ose penale.
(2) Nëse për kundërvajtjen e vërtetuar ose të veprës
penale nga paragrafi (1) i këtij neni inspektori shtetëror nuk
parashtron kërkesë për
ngritjen e procedurës për
kundërvajtje ose të procedurës penale, do të konsiderohet
se i njëjti ka kryer dëm më të rëndë të detyrës zyrtare.
Neni 74-ll
Inspektori shtetëror gjeologjik, inspektori shtetëror i
minierave dhe inspektori shtetëror për elektrikë në miniera
punët e mbikëqyrjes së inspektimit dhe të ndërmarrjes së
masave për të cilën është i autorizuar me këtë apo ligj tjetër
e bëjnë në mënyrë të pavarur dhe mbajnë evidencë për
kontrollet e kryera.
Neni 74-l
(1) Personat të cilët i nënshtrohen mbikëqyrjes së
inspektimit, janë të detyruar që në çdo kohë t'i mundësojnë
inspektorit shtetëror të hyjë në gjithë lokalet e punës, me
kërkesë të tij t'i japin njoftime dhe të dhëna lidhur me
mbikëqyrjen, të marrë deklaratë nga personat përgjegjës, të
marrë në pyetje dëshmitarë, të marrë mostra, ndërsa sipas
nevojës të shfrytëzojë edhe shërbime nga organizata
profesionale dhe persona.
(2) Nëse gjatë mbikëqyrjes së inspektimit është e
nevojshme të kryhen kontrollime (analiza dhe ekspertizë)
nga ana e organizatës përkatëse profesionale, shpenzimet
për ekzaminimet i kompenson personi te i cili është kryer
mbikëqyrja e inspektimit, në rastin kur me aktvendim të
plotfuqishëm vërtetohet se rezultatet nga këto kontrollime
nuk janë në pajtim me ligjin dhe dispozitat tjera të
miratuara në bazë të ligjit.
(3) Personat nga paragrafi (1) i këtij neni doemos duhet
t'ia lënë në mbikëqyrje të gjithë dokumentacionin teknik
dhe tjetër, t'i sigurojnë mbikëqyrje në procesin teknologjik,
mbikëqyrje në certifikatat përkatëse dhe atestet.

Neni 41
Në nenin 75 në paragrafin (1) shuma ''5.000'',
zëvendësohet me shumën ''10.000''.
Në pikën 2 pas fjalës ''leja'' shtohen fjalët: ''ose
koncesion'', ndërsa në fund të fjalisë shtohen fjalët: ''neni
11 paragrafi (1)''.
Në pikat 4, 5, dhe 6 fjala ''paragrafi (1) zëvendësohet
me fjalën ''paragrafi (2)''.
Në pikën 7 fjalët: ''90 ditë llogaritur nga dita e mbarimit
të kërkimeve (neni 19 paragrafi (1) pika 8) zëvendësohen
me fjalët: “120 ditë llogaritur nga dita e skadimit të
koncesionit ose lejes (neni 19 paragrafi (2) pika 8)''.
Në pikën 15 pas fjalëve: ''ka të marrë'' shtohen fjalët:
''koncesion ose''.
Pas nenit 22 shtohen dy pika të reja 23 dhe 24, si vijon:
"23) nuk i ka parashtruar elaborat gjeodezik për incizim
gjeodezik të kryer në afatin e saktë të përcaktuar organit të
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve
nga sfera e lëndës së parë minerale (neni 51 paragrafi (1)
pika 8);
24) nuk vendos instrumente përkatëse matëse për
matjen e qarkullimit të sasisë së eksploatuar të lëndës së
parë minerale, në rastin kur bëhet fjalë për eksploatimin e
lëndëve të para minerale nga neni 3 paragrafi (2) pika 1
(hidrokarbure në gjendje të lëngët), 6 dhe 7 të këtij ligji
(neni 51 paragrafi (1) pika 9);".
Pikat 23, 24, 25, 26, 27 dhe 28 bëhen pika 25, 26, 27,
28, 29 dhe 30.
Në paragrafin (3) pas numrit ''15'' shtohen fjalët: ''dhe
24''.
Në paragrafin (4) numri ''700'', zëvendësohet me
numrin ''500''.
Neni 42
Në nenin 76 paragrafi (1) në pikën 1 në fund të fjalisë
shtohen fjalët: ''dhe neni 11 paragrafi (5)''.
Në pikën 2 në fund të fjalisë shtohen fjalët: ''dhe neni
13 paragrafi (1) pika 10''.
Në pikën 3 fjalët: ''(neni 19 paragrafi (1) pika 2)''
zëvendësohet me fjalët: ''(neni 19 paragrafi (2) pika (2) dhe
neni 13 paragrafi (1) pika 3)''.
Në pikën 4 fjalët: "paragrafi (1) pika 2'' zëvendësohen
me fjalët: ''paragrafi (2) pika 3''.
Në pikën 5 pas fjalëve: ''të përcaktuar me'' shtohen
fjalët: ''koncesioni ose'', ndërsa fjalët: ''(neni 19 paragrafi
(1) pika 7'' zëvendësohen me fjalët: ''(neni 19 paragrafi (20
pika 7 dhe neni 13 paragrafi (2) pika 8)''.
Pika 6 fshihet.
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Pikat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18
bëhen pika 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dhe 17.
Në paragrafin (3) numri ''700'', zëvendësohet me
numrin ''500''.
Neni 43
Në nenin 77 në paragrafin (1) shuma ''15.000'',
zëvendësohet me shumën ''10.000''.
Në paragrafin 1 pika 1 pas fjalës ''leja'' shtohen fjalët:
''ose koncesioni'', ndërsa në fund të fjalisë shtohen fjalët:
''neni 13 paragrafi (1) pika 2)''.
Në paragrafin 2 pas fjalës ''leja'' shtohen fjalët: ''ose
koncesioni'', ndërsa në fund të fjalisë shtohen fjalët: ''neni
13 paragrafi (1) pika 3)''.
Në pikën 3 pas fjalës ''leja'' shtohen fjalët: ''ose
koncesioni'', ndërsa në fund të fjalisë shtohen fjalët: ''(neni
13 paragrafi (1) pika 4)''.
Në pikën 4 pas fjalës ''leja'' shtohen fjalët: ''ose
koncesioni'', ndërsa në fund të fjalisë shtohen fjalët: ''(neni
13 paragrafi (1) pika 11)''.
Në pikën 5 pas fjalës ''leja'' shtohen fjalët: ''ose
koncesioni'', ndërsa në fund të fjalisë shtohen fjalët: ''(neni
13 paragrafi (1) pika 13)''.
Në pikën 7 fjalët: ''(neni 19 paragrafi (2)''
zëvendësohen me fjalët: ''(neni 19 paragrafi (3) dhe neni 13
paragrafi (3))''.
Në pikën 8 në fund të fjalisë shtohen fjalët: ''(neni 13-a
paragrafi (1) pika 4''.
Në paragrafin (3) numri ''700'', zëvendësohet me
numrin ''500''.
Neni 44
Neni 78 dhe 79 fshihen.
Neni 45
Procedurat e filluara për marrjen e koncesionit për
kërkime gjeologjike dhe eksploatimin e lëndëve të para
minerale në pajtim me Ligjin e lëndëve të para minerale
(''Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër
18/1999 dhe 29/2002) do të konsiderohen si iniciativa të
paraqitura për ndarjen e koncesioneve për kërkime të
hollësishme gjeologjike në pajtim me dispozitat e këtij
ligji.
Procedurat e filluara për marrjen e lejeve për kërkime
të hollësishme gjeologjike në pajtim me Ligjin për lëndë të
parë minerale (''Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë numër 24/2007) do të konsiderohen si të
iniciativa të paraqitura për ndarjen e koncesioneve për
kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike në pajtim
me dispozitat e këtij ligji.
Neni 46
Procedurat e filluara për marrjen e lejeve për
eksploatimin e lëndës së parë minerale dhe aktvendimet
për pranim teknik të objekteve të minierave deri në hyrje
në fuqi të këtij ligji, do të zbatohen në pajtim me dispozitat
e këtij ligji.
Neni 47
Marrëveshjet për koncesion për kërkime të hollësishme
gjeologjike dhe eksploatimin e lëndës së parë minerale të
lidhura deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të
harmonizohen me dispozitat nga ky ligj deri në 31 dhjetor
2008.
Nëse koncesionerët nuk i harmonizojnë marrëveshjet
për koncesion në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni,
koncendenti do të marrë vendim për ndërprerjen e
vlefshmërisë së koncesioneve, në bazë të së cilës do të
prishen marrëveshjet për koncesion.
Neni 48
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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1646.
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 ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ
Се прогласува Законот за престанување на важењето на Законот за здружување на земјоделците,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јули 2008 година.
Бр. 07-2846/1
11 јули 2008 година
Скопје

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

ЗАКОН
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ
Член 1
Со овој закон престанува да важи Законот за здружување на земјоделците („Службен весник на СРМ”
број 43/80 и 51/88).
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
___________
LIGJ
PËR PUSHIMIN E VLEFSHMËRISË TË LIGJIT
PËR BASHKIMIN E BUJQVE
Neni 1
Me këtë ligj pushon të vlejë Ligji për bashkimin e bujqve
(“Gazeta zyrtare e RSM-së” numër 43/80 dhe 51/88).
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
____________
1647.
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 СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.
Бр. 07-2832/1
Претседател
9 јули 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 27/2002,
84/2002, 98/2002, 33/2004, 79/2007 и 18/2008), во членот 19 став (2) зборовите: “став (1) точки 7, 8, 9, 10, 11
и став (2)“ се заменуваат со зборовите: “став (1) точки
5, 6, 7 и 8, став (2), (3) и (5)“.
Член 2
Во членот 22 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
"(3) На друштвата за осигурување не се применуваат одредбите од Законот за трговските друштва за прокура, трговски полномошник и трговски патник.”
Член 3
Во членот 28 став (1) по точката 6 се додава нова
точка 7, која гласи:
“7) кое е вработено во друштвото за осигурување.”
Во ставот (2) бројот “2“ се заменува со бројот “1“.
Во ставот (4) зборовите: “ставот (4)” се заменуваат
со зборовите: “ставот (1)”.
Член 4
Во членот 34 став (1) по точката 4 се додава нова
точка 5, која гласи:
“5) расположливите податоци и информации укажуваат дека основачите на друштвото и/или лицата поврзани со него, како последица на правната или финансиската состојба, односно начинот на кој работат или
природата на нивните активности индицира тенденција
на висок ризик со што може да биде загрозена стабилноста, сигурноста и репутацијата на друштвото за осигурување, односно неговото работење во согласност со
прописите;”.
Точките 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат точки 6, 7, 8, 9 и 10.
Член 5
Во членот 36 став (2), точката 1 се менува и гласи:
“1) доказ дека се уплатени парични средства на име
акционерски капитал на засебна привремена сметка кај
носител на платниот промет, односно дека странскиот
основач ги уплатил девизните средства на посебна сметка кај Народната банка на Република Македонија; ”.
Ставот (3) се брише.
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4).
Член 6
Во членот 38 став (1) точка 5 зборовите: “кои треба
да бидат покриени од организациониот фонд” се бришат.
Член 7
Во членот 129 по ставот (1) се додаваат четири нови става (2), (3), (4) и (5), кои гласат:
“(2) Друштвото за осигурување е должно до Агенцијата за супервизија на осигурување да достави барање за добивање согласност за друштвото за ревизија
кое го определило да врши ревизија на деловните биланси и годишните извештаи, во рок од 15 дена од денот кога го определило.
(3) Агенцијата ќе издаде согласност за друштвото
за ревизија од ставот (2) на овој член доколку друштвото за ревизија:
1) има повеќе од три години искуство во вршење на
ревизии;
2) не е поврзано лице со друштвото;
3) во последните три години не давало консултантски услуги на друштвото за осигурување;
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4) не извршило пет последователни ревизии на деловните биланси и годишните извештаи на друштвото
за осигурување и
5) во последните три години не му биле изречени
мерки од страна на Институтот на овластени ревизори.
(4) Агенцијата за супервизија на осигурување е
должна во рок од 15 дена од денот на добивање на барањето за добивање согласност од ставот (2) на овој
член да издаде согласност или да го одбие барањето и
да побара од друштвото да определи друго друштво за
ревизија.
(5) Друштвото за осигурување е должно да определи друго друштво за ревизија во рок од 30 дена од денот на добивање на решението со кое се одбива барањето за добивање согласност.”
Член 8
Во членот 133 став (2), точка 5 зборовите: ”е директно” се заменуваат со зборовите: ”претставува дополнување или е ”.
Член 9
Во членот 134 ставот (7) се менува и гласи:
“Правните и физички лица кои при вршење на својата дејност повремено даваат информации на клиенти
во врска со договори за осигурување, при што не вршат работи на подготовка и склучување на договори за
осигурување не се сметаат за застапници во осигурувањето.”

си:

Член 10
Во членот 134-в став (2) точката 2 се менува и гла“2) да има најмалку средно образование;“.

Член 11
Во членот 134-ѓ став (1) зборовите: “член 134-г“ се
заменуваат со зборовите: “член 134-д“.
Член 12
Во членот 134-ж по ставот (3) се додава нов став
(4), кој гласи:
“(4) Агенцијата за супервизија на осигурување е
должна да ја издаде согласноста од ставот (3) на овој
член во рок од 30 дена од денот на добивање на барањето од Народната банка на Република Македонија.“
Ставот (4) станува став (5).
Член 13
По членот 134-к се додава нов наслов на членот
134-л и нов член 134-л, кои гласат:
“Забрана за вршење на работи на застапување, посредување и продажба на полиси во станиците за технички преглед
Член 134-л
Се забранува подготовка и склучување на договори
за осигурување, посредување и застапување при склучување на договори за осигурување, како и каков било
облик на рекламирање на друштва за осигурување и
договори за осигурување во кругот на станиците за
технички преглед на моторни возила. “
Член 14
Насловот на членот 158-д и членот 158-д се менуваат и гласат:
“Орган на Агенцијата
Член 158-д
Орган на Агенцијата е Советот на експерти.“
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Член 15
Во членот 158-ѓ по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
“(2) Претседателот на Советот на експерти раководи со Агенцијата и ја застапува во односите со трети
лица.“
Ставот (2) станува став (3).
Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: “уште
еден” се бришат.
Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: “ставот
(3)” се заменуваат со зборовите: “ставот (4)”, а зборовите: “ставот (2)” се заменуваат со зборовите: “ставот
(3)”.
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7), а во
ставот (7) кој станува став (8) зборовите: “ставот (2)”
се заменуваат со зборовите: “ставот (3)”.
Член 16
Насловот на членот 158-ж се менува и гласи: “Права на претседателот, членовите на Советот на експерти
и вработените“.
Во ставовите (1), (3), (4), (5) и (6) запирката пред
зборот и зборот “директорот“ се бришат.
Член 17
Во членот 158-ѕ точка 6 зборовите: “годишна сметка” се заменуваат со зборовите: “финансиски извештаи”.
Член 18
Насловот на членот 158-ј и членот 158-ј се бришат.
Член 19
Насловот на членот 158-к и членот 158-к се бришат.
Член 20
Во членот 158-л став (1) запирката пред зборот и
зборот “директорот“ се бришат.
Член 21
Во насловот на членот 158-њ зборовите: “Годишна
сметка” се заменуваат со зборовите: “Финансиски
извештаи”.
Член 22
Во членот 158-њ ставот (1) се менува и гласи:
“Советот на експерти е должен најдоцна до 30 јуни
во тековната година да достави до Собранието на
Република Македонија финансиски извештаи за претходната година подготвени согласно со меѓународните
стандарди за финансиско известување и ревидирани од
овластен ревизор.”
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
“(2) Советот на експерти е должен најдоцна до 31
декември во тековната година да достави до Собранието на Република Македонија финансиски план за наредната година.“
Ставот (2) станува став (3).
Ставовите (3) и (4) се бришат.
Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: “годишната сметка” се заменуваат со зборовите: “финансиските извештаи за претходната година”.
Член 23
Во членот 220 по зборовите: ”за донесување решение” се додаваат зборовите: ”согласно со Тарифникот
за утврдување надоместоци за спроведување супервизија на осигурување на Агенцијата за супервизија на
осигурување”.
Член 24
Во членот 224 став (1) зборот “шест” се заменува со
зборот “четири”.
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Во ставот (2) зборот “три “ се заменува со зборот
“два“, а зборовите: “два месеци “ се заменуваат со зборовите: “30 дена“.
Член 25
Во членот 236 став (2) во точката 2 зборовите:
“134-з ставови (5), (6) и (8)“ се бришат.
Член 26
Во членот 237 став (1) точката 17 се менува и гласи:
“17) деловните биланси и годишните извештаи ги
поднесе на ревизија до друштво за ревизија за кое не
добило согласност од Агенцијата согласно со членот
129 став (3) од овој закон и до Агенцијата не ги достави извештаите од ревизијата во предвидениот рок согласно со членот 129 став (1) од овој закон;“.
По точката 20 се додава нова точка 21, која гласи:
“21) постапува спротивно на забраната од членот
134-л на овој закон.“
Во ставот (2) точката на крајот на реченицата се
брише и се додаваат зборовите: “како и постапува
спротивно на забраната од членот 134-л на овој закон“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
“(3) Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на застапник во осигурувањето односно осигурителен брокер доколку постапува спротивно на забраната од членот 134-л на овој закон.“
Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4),
(5), (6) и (7).
Член 27
Во членот 91 од Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување
(“Службен весник на Република Македонија“ број
79/2007) ставот 3 се брише.
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4).
Во ставот (6) кој станува став (5) бројот “5“ се заменува со бројот “4“.
Ставовите (7), (8) и (9) стануваат ставови (6), (7) и (8).
Во ставот (10) кој станува став (9) бројот “9“ се заменува со бројот “8“.
Ставот (11) станува став (10).
Член 28
Членот 99 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за супeрвизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија“ број 79/2007) се брише.
Член 29
Лицата кои на денот на влегувањето во сила на овој
закон вршат работи на подготовка и склучување на договори за осигурување во име и за сметка на друштвата
за осигурување се должни во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон до Агенцијата за супервизија на осигурување да достават барање за добивање на лиценца за застапник во осигурувањето согласно
со членот 134-в од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија” број
27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 и 79/2007).
Кон барањето за добивање лиценца за застапник во
осигурувањето се приложува документација со која се
докажува дека лицето ги исполнува условите од членот
134-в став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија” број
27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 и 79/2007), освен
условите од членот 134-в став (2) точка 1 на овој закон.
На лицата кои ги исполнуваат условите од членот
134-в став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија” број
27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 и 79/2007), освен
условите од членот 134-в став (2) точка 1 од овој закон,
Агенцијата за супервизија на осигурување ќе им издаде
лиценца за застапник во осигурувањето.
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Лицата од ставот 3 на овој член се должни во рок
од четири месеца од денот на влегување во сила на
подзаконскиот акт со кој се пропишуваат условите за
стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење на работи на застапување во
осигурувањето согласно со членот 154 став (1) точка 2
од Законот за супервизија на осигурување („Службен
весник на Република Македонија” број 27/2002,
84/2002, 98/2002, 33/2004 и 79/2007) до Агенцијата за
супервизија на осигурување да приложат доказ за положен стручен испит за застапник во осигурувањето.
На лицата од ставот 3 на овој член кои нема да приложат доказ за положен стручен испит за застапник во
осигурувањето во рокот од ставот 4 на овој член Агенцијата за супервизија на осигурување ќе им јá одземе
лиценцата за застапник во осигурувањето.
Член 30
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
___________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR SUPERVIZIONIN E SIGURIMIT
Neni 1
Në Ligjin për supervizionin e sigurimit ("Gazeta zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 27/2002, 84/2002,
98/2002, 33/2004, 79/2007 dhe 18/2008) në nenin 19 paragrafi 2 fjalet: "paragrafi (1), pikat 7, 8, 9, 10, 11 dhe paragrafi (2)" zevendesohen me fjalet: "paragrafi (1), pikat 5, 6,
7 dhe 8, paragrafet (2), (3) dhe (5)".
Neni 2
Në nenin 22 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3)
si vijon:
(3) Ndaj shoqerive për sigurim nuk zbatohen dispozitat
e Ligjit për shoqerite tregtare për prokure, prokurist dhe
tregtar bredhes.
Neni 3
Në nenin 28, paragrafi (1) pas pikes 6 shtohet pika e re
7 si vijon:
"7) i cili eshte i punesuar në shoqerine e sigurimit."
Në paragrafin (2) numri "2" zevendesohet me numrin
"1".
Në paragrafin (4) fjalet: paragrafi (4) zevendesohen me
fjalet: “paragrafi (1)”.
Neni 4
Në nenin 34 në paragrafin (1) pas pikes 4 shtohet pike e
re si vijon:
“5) Të dhenat dhe informatat në dispozicion paralajmerojne se themeluesit e shoqerise dhe/ose personat e nderlidhur me to, si pasoje e gjendjes juridike ose financiare, perkatesisht menyres me të cilen punojne ose natyres së aktiviteteve të tyre ka indikacion të tendences së rrezikut të larte me çka mund të rrezikohet stabiliteti dhe reputacioni i
shoqerise për sigurim, perkatesisht puna e saj në pajtim me
dispozitat.”
Pikat 5, 6, 7, 8 dhe 9 behen pika 6, 7, 8, 9 dhe 10.
Neni 5
Në nenin 36, paragrafi (2), pika 1) ndryshohet si vijon:
"1) deshmi që jane paguar mjete me para në emer të kapitalit aksionar në llogari personale të perkohshme te bartesi i qarkullimit të pagesave, gjegjesisht që themeluesi i huaj
i ka paguar mjetet në deviza në llogari të vecante në Banken Popullore të Republikes së Maqedonise".
Paragrafi (3) shlyhet.
Paragrafet (4) dhe (5) behen paragrafe (3) dhe (4).
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Neni 6
Në nenin 38, paragrafi (1), pika 5), fjalet: "të cilat duhet
të mbulohen nga fondi organizativ" shlyhen.
Neni 7
Në nenin 129 pas paragrafit (1) shtohen kater paragrafe
të rinj (2), (3), (4) dhe (5) si vijon:
"(2) Shoqeria e sigurimit eshte e detyruar që Agjencise
për supervizion të sigurimit t'i dorezoje kerkese për marrjen e pelqimit për shoqerine për revizion, e cila e ka caktuar të kryeje revizionin e bilanceve afariste dhe të raporteve
vjetore, në afat prej 15 ditesh nga dita kur eshte ka caktuar.
(3) Agjencia do t'i jape pelqimin shoqerise për revizion
nga paragrafi (2) i ketij neni nese shoqeria për revizion:
1) ka më shume se tre vjet pervoje pune në kryerjen e
revizioneve;
2) nuk eshte person i lidhur me shoqerine;
3) në tre vjetet e fundit nuk i ka dhene sherbime konsultuese shoqerise së sigurimit;
4) nuk ka kryer pese revizione të njepasnjeshme të bilanceve afariste dhe të raporteve vjetore të shoqerise së sigurimit; dhe
5) në tre vjetet e fundit nuk u jane kumtuar masa nga
Instituti i revizoreve të autorizuar.
(4) Agjencia për supervizionin e sigurimit eshte e detyruar që në afat prej 15 ditesh nga dita e marrjes së kerkeses për marrjen e pelqimit nga paragrafi (2) i ketij neni të
jape pelqimin ose ta refuzoje kerkesen dhe të kerkoje nga
shoqeria që të caktoje tjeter shoqeri për revizion.
(5) Shoqeria e sigurimit eshte e detyruar të caktoje shoqeri tjeter për revizion në afat prej 30 ditesh nga dita e marrjes së aktvendimit me të cilin refuzohet kerkesa për marrjen e pelqimit.
Neni 8
Në nenin 133, në paragrafin (2), në piken 5 fjalet: "eshte e drejtperdrejte" zevendesohen me fjalet: "paraqet plotesim ose eshte".
Neni 9
Në nenin 134, paragrafi (7) ndryshohet si vijon:
"(7) Personat juridike dhe fizike të cilet gjate kryerjes
së veprimtarise së vet kohe pas kohe u japin informata klienteve në lidhje me marreveshjet për sigurim, me ç’rast
nuk e kryejne pune të pergatitjes dhe lidhjes së marreveshjeve për sigurim, nuk llogariten për perfaqesues në sigurim."
Neni 10
Në nenin 134-v, në paragrafin (2), pika 2) ndryshohet si
vijon:
"2) të kete së paku arsimin e mesem."
Neni 11
Në nenin 134-gj paragrafin (1) fjalet: “neni 134-g” zevendesohen me fjalet: “neni 134-d”.
Neni 12
Në nenin 134-zh, pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i
ri (4) si vijon:
"(4) Agjencia për supervizionin e sigurimit eshte e detyruar ta jape pelqimin nga paragrafi 3 i ketij neni në afat
prej 30 ditesh nga dita e marrjes së kerkeses nga Banka Popullore e Republikes së Maqedonise."
Paragrafi (4) behet paragraf (5).
Neni 13
Pas nenit 134-k shtohet titull i ri i nenit 134-l dhe nen i
ri 134-l si vijon:
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“Ndalese për kryerjen e puneve të perfaqesimit, ndermjetesimit dhe shitjes së policave në stacionet e kontrollit teknik
Neni 134-l
Ndalohet pergatitja dhe lidhja e marreveshjeve për sigurim, ndermjetesim dhe për perfaqesim gjate lidhjes së
marreveshjeve për sigurim, si dhe çdo lloj forme e reklamimit të shoqerive të sigurimit dhe marreveshjeve të sigurimit në rrethin e stacioneve për kontroll teknik të automjeteve motorike."
Neni 14
Titulli i nenit 158-d dhe neni 158-d ndryshohen si vijon:
"Organi i Agjencise
Neni 158-d
Organ i Agjencise eshte Keshilli i eksperteve."
Neni 15
Në nenin 158-gj, pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri
(2) si vijon:
"(2) Kryetari i Keshillit të eksperteve administron me
Agjencine dhe e perfaqeson në marredheniet me persona të
trete.”
Paragrafi (2) behet paragraf (3).
Në paragrafin (3) i cili behet paragraf (4) fjalet: "edhe
një" shlyhen.
Në paragrafin (4) i cili behet paragraf (5) fjalet: “paragrafi (3) zevendesohen me fjalet: “paragrafi (4), kurse fjalet: “paragrafi (2) zevendesohen me fjalet: “paragrafi (3)”.
Paragrafet (5) dhe (6) behen paragrafe (6) dhe (7), kurse në paragrafin (7) i cili behet paragraf (8) fjalet: “paragrafi (2)” zevendesohen me fjalet: “paragrafi (3)”.
Neni 16
Titulli i nenit 158-zh ndryshohet si vijon: "Të drejtat e
kryetarit, anetareve të Keshillit të eksperteve dhe të punesuarve".
Në paragrafet (1), (3), (4), (5) dhe (6) presja para fjales
dhe fjala "drejtori" shlyhen.
Neni 17
Në nenin 158-x pika 6 pas fjaleve: “llogaria vjetore”
zevendesohen me fjalet: “raportet financiare”.
Neni 18
Titulli i nenit dhe neni 158-j dhe neni 158-j shlyhen.
Neni 19
Titulli i nenit dhe neni 158-k shlyhen.
Neni 20
Në nenin 158-l, paragrafi (1) presja para fjales dhe fjala
"drejtori" shlyhen.
Neni 21
Në titullin e nenit 158-nj fjalet: “Llogaria vjetore” zevendesohen me fjalet: “Raportet financiare”.
Neni 22
Në nenin 158-nj, paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Keshilli i eksperteve eshte i detyruar që më së voni deri më 30 qershor të vitit në vijim t'i dorezoje Kuvendit të
Republikes së Maqedonise raporte financiare për vitin paraprak të pergatitura në pajtim me standardet nderkombetare për njoftim financiar dhe të reviduara nga revizori i autorizuar."
Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:
"(2) Keshilli i eksperteve eshte i detyruar që më së voni
deri më 31 dhjetor të vitit në vijim t'i dorezoje Kuvendit të
Republikes së Maqedonise plan financiar për vitin e ardhshem."
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Paragrafi (2) behet paragrafi (3).
Paragrafet (3) dhe (4) shlyhen.
Paragrafi (5) behet paragraf (4).
Në paragrafin (5) i cili behet paragraf (4) fjalet: “llogaria vjetore” zevendesohen me fjalet: “raportet financiare
për vitin paraprak”.
Neni 23
Në nenin 220 pas fjaleve: "për marrjen e aktvendimit"
shtohen fjalet: "në pajtim me Listen tarifore për percaktimin e kompensimeve për zbatimin e supervizionit të sigurimit të Agjencise për supervizionin e sigurimit".
Neni 24
Në nenin 224, në paragrafin (1), fjala "gjashte" zevendesohet me fjalen "kater".
Në paragrafin (2) fjala "tri" zevendesohet me fjalen
"dy", ndersa fjalet: "dy muaj" zevendesohen me fjalet:
"tridhjete dite".
Neni 25
Në nenin 236, në paragrafin (2), në piken 2) fjalet:
"134-z, paragrafet (5), (6) dhe (8)," shlyhen.
Neni 26
Në nenin 237, në paragrafin (1), pika 17) ndryshohet si
vijon:
"17) bilancet afariste dhe raportet vjetore ia dorezon
për revizion shoqerise për revizion për të cilen nuk ka marre pelqim nga Agjencia në pajtim me nenin 129, paragrafi
(3) i ketij ligji dhe Agjencise nuk ia dorezon raportet nga
revizioni në afatin e parapare në pajtim me nenin 129, paragrafi (1) i ketij ligji."
Pas pikes 20) shtohet pika e re 21) si vijon:
"21) vepron në kundershtim me ndalimin nga neni 134z të ketij ligji."
Në paragrafin (2) pika në fund të fjales shlyhet dhe
shtohen fjalet: "si dhe vepron në kundershtim me ndalimin
nga neni 134-z të ketij ligji."
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:
"(3) Gjobe në shume prej 4 000 deri në 6 000 euro me
kundervlere në denare do t'i kumtohet për kundervajtje perfaqesuesit në sigurim gjegjesisht brokerit sigurues nese vepron në kundershtim me ndalimin nga neni 134-z të ketij
ligji."
Paragrafet (3), (4), (5) dhe (6) behen paragrafe (4), (5),
(6) dhe (7).
Neni 27
Në nenin 91 të Ligjit për ndryshimin dhe plotesimin e
Ligjit për supervizionin e sigurimit ("Gazeta zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 79/2007) paragrafi 3
shlyhet.
Paragrafet (4) dhe (5) behen paragrafe (3) dhe (4).
Në paragrafin (6) i cili behet paragraf (5) numri “5” zevendesohet me numrin “4”.
Paragrafet (7), (8) dhe (9) behen paragrafe (6), (7) dhe
(8).
Në paragrafin (10) i cili behet paragraf (9) numri “9”
zevendesohet me numrin “8”.
Paragrafi (11) behet paragraf (10).
Neni 28
Neni 99 të Ligjit për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit
për supervizionin e sigurimit ("Gazeta zyrtare e Republikes
së Maqedonise" numer 79/2007) shlyhet.
Neni 29
Personat të cilet në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji
kryejne punet e pergatitjes dhe të lidhjes së marreveshjeve
për sigurim në emer dhe në llogari të shoqerive të sigurimit
jane të detyruar që në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes
në fuqi të ketij ligji të parashtrojne kerkese për marrjen e li-
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cences për perfaqesues në sigurim në pajtim me nenin 134v të Ligjit për supervizionin e sigurimit ("Gazeta zyrtare e
Republikes së Maqedonise" numer 27/2002, 84/2002,
98/2002, 33/2004 dhe 79/2007).
Kerkeses për marrjen e licences për perfaqesues në sigurim i bashkengjitet dokumentacioni me të cilin deshmohet se personi i ploteson kushtet nga neni 134-v të Ligjit
për supervizionin e sigurimit ("Gazeta zyrtare e Republikes
së Maqedonise" numer 27/2002, 84/2002, 98/2002,
33/2004 dhe 79/2007) pervec kushteve nga neni 134-v, paragrafi (2), pika 2.
Personave të cilet i plotesojne kushtet nga neni 134-v,
paragrafi (2) të Ligjit për supervizionin e sigurimit ("Gazeta zyrtare e Republikes së Maqedonise numer 27/2002,
84/2002, 98/2002, 33/2004 dhe 79/2007), Agjencia për supervizionin e sigurimit do t'u jape licence për perfaqesues
në sigurim.
Personat nga paragrafi (3) i ketij neni jane të detyruar
që në afat prej kater muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të
aktit nenligjor me të cilin percaktohen kushtet për fitimin e,
dhe kontrollit të pergatitjes profesionale të nevojshme për
kryerjen e puneve të perfaqesimit në sigurim në pajtim me
nenin 154, paragrafi (1), pika 2) të Ligjit për supervizionin
e sigurimit ("Gazeta zyrtare e Republikes së Maqedonise"
numer 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 dhe 79/2007)
Agjencia për supervizionin e sigurimit të deponojne deshmi për dhenien e provimit profesional për perfaqesues në
sigurim.
Personave nga paragrafi 3 i ketij neni të cilet nuk do të
deponojne deshmi për dhenien e provimit profesional për
perfaqesues në sigurim në afatin nga paragrafi 4 i ketij neni, Agjencia për supervizionin e sigurimit do t'ua marre licencen për perfaqesues në sigurim.
Neni 30
Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e shpalljes në
"Gazeten zyrtare të Republikes së Maqedonise".
___________
1648.
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
ТРГОВИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.
Бр. 07-2833/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА
Член 1
Во Законот за трговија (“Службен весник на Република Македонија” број 16/2004, 128/2006 и 63/2007), по
членот 23 се додаваат три нови члена 23-а, 23-б и 23в, кои гласат:
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“Член 23-а
Трговецот на мало кој врши продажба на алкохолни
пијалаци, за продажбата на алкохолни пијалаци е
должен да поседува лиценца (во натамошниот текст:
лиценца).
Лиценцата важи за период од две години.
За добивање на лиценцата трговецот е должен да
плати надоместок во износ од 20.000 денари на сметка
на Републички буџет.
Продажбата на алкохолни пијалаци трговецот од
ставот 1 на овој член ја врши во посебен продажен објект за продажба на алкохолни пијалаци.
По исклучок од ставот 4 на овој член продажбата на
алкохолни пијалаци трговецот на мало може да ја врши
и во посебно издвоен дел во просторија од продажниот објект кој е соодветно обезбеден.
Лиценцата е непренослива.
Трговецот на мало е должен да ја истакне лиценцата на видно место во продажниот објект.
Член 23-б
Министерот за економија на барање на трговецот
на мало издава лиценца.
Кон барањето за издавање на лиценца трговецот на
мало е должен да достави:
1) решение за упис на дејноста во Централниот регистар на Република Македонија;
2) изјава за исполнетост на минимално техничките
услови за продажниот објект во кој се врши продажба
на алкохолни пијалаци и
3) доказ за уплатен надоместок во износ од 20.000
денари.
Доколку се исполнети условите од ставот 2 на овој
член, министерот за економија ја издава лиценцата во
рок од пет дена од денот на поднесувањето на барањето.
Доколку лиценцата не биде издадена во рокот од
ставот 2 на овој член, се смета дека истата е издадена.
Лиценцата се запишува во регистар за издадени и
одземени лиценци кој го води Министерството за економија .
Министерот за економија поблиску ги пропишува:
- минимално-техничките услови за продажниот објект во кој што се врши продажбата на алкохолни пијалаци од членот 23-а ставови 4 и 5 на овој закон,
- формата, содржината и образецот на лиценцата и
- формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени лиценци.
Секоја промена која влијае на условите потребни за
издавање на лиценцата трговецот на мало е должен да
ја пријави до Министерството за економија во рок од
пет дена од денот на настанувањето на промената.
Член 23-в
Лиценцата престанува да важи по истекот на рокот
на важење на лиценцата.
Лиценцата се одзема, ако:
1) продажниот објект во кој се врши трговија на мало со алкохолни пијалаци престане да ги исполнува
минимално техничките услови за продажба на алкохолни пијалаци;
2) државниот пазарен инспектор при вршење на
инспекциски надзор утврди дека се врши продажба на
алкохолни пијалаци од 19,00 до 06,00 часот наредниот
ден и
3) државниот пазарен инспектор при вршење на
инспекциски надзор утврди дека трговецот на мало
врши продажба на алкохолни пијалаци на лица со возраст под 18 години.
Министерот за економија во случаите од ставот 2
на овој член донесува решение за одземање на лиценцата.
Против решението од ставот 3 на овој член може да
се поведе управен спор пред надлежен суд.
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Трговецот на мало на кој ќе му биде одземена лиценцата е должен веднаш да престане со продажба на
алкохолни пијалаци и истите да ги повлече од малопродажниот објект.
Трговецот на мало на кој му е одземена лиценцата
нема право да поднесе барање за издавање на нова лиценца во рок од една година сметано од денот на одземање на лиценцата.“
Член 2
Во членот 24 по ставот 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
“Се забранува купување на алкохолни пијалаци од
страна на лица со возраст под 18 години.”
По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи:
“Член 24-а
Се забранува продажбата на алкохолни пијалаци во
продавниците во состав на бензинските станици, во
продавниците во состав на зелените пазари и преку
киосците во трговијата.
Се забранува продажбата на алкохолни пијалаци од
19,00 до 06,00 часот наредниот ден.
Се забранува купување на алкохолни пијалаци од
19,00 до 06,00 часот наредниот ден.”
Член 3
Во членот 26 став 1 зборовите: “општините односно градот Скопје водат” се заменуваат со зборовите:
“Централниот регистар преку едношалтерскиот систем
води”.
Во ставот 2 зборовите: “општината, односно на градот Скопје и на Државниот инспекторат за труд, Управата за јавни приходи, Државниот пазарен инспекторат
и Државниот санитарен и здравствен инспекторат” се
заменуваат со зборовите: “Централниот регистар”.
По ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8, кои
гласат:
“По евидентирањето на пријавата Централниот регистар на трговецот му издава потврда за утврдување
на часот на почетокот и часот на завршувањето на работното време, времето на пауза и распоредот на работното време и истото го објавува на својата веб страница.
Централниот регистар преку својот интернет дистрибутивен систем обезбедува електронски пристап
до евидентираните податоци на надлежните државни
органи и организации, и тоа на Државниот инспекторат
за труд, Државниот пазарен инспекторат, Државниот
санитарен и здравствен инспекторат, Управата за јавни
приходи и општината, односно градот Скопје.“
Член 4
Во членот 32 став 1 алинеите 1 и 3 се бришат.
Член 5
Во членот 34 став 1 алинејата 7 се брише.
Член 6
Во членот 49 став 1 точка 9 зборовите: “општината,
односно на градот Скопје и на Државниот инспекторат
за труд, Управата за јавни приходи, Државниот пазарен
инспекторат и Државниот санитарен и здравствен инспекторат” се заменуваат со зборовите: “Централниот
регистар”.
Член 7
Во членот 49 став 1 по точката 7 се додаваат четири нови точки 8, 9, 10 и 11, кои гласат:
“8) врши продажба на алкохолни пијалаци без да
поседува лиценца за продажба на алкохолни пијалаци
(член 23-а став 1);
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9) не истакнал лиценца за продажба на алкохолни
пијалаци на видно место во продажниот објект (член
23-а став 7);
10) врши продажба на алкохолни пијалаци во продавница во состав на бензинска станица, во продавница
во состав на зелен пазар и преку киоск во трговијата
(член 24-а став 1);
11) врши продажба на алкохолни пијалаци од 19,00
до 06,00 часот наредниот ден (член 24-а став 2);“.
Точките 8, 9 и 10 стануваат точки 12, 13 и 14.
Во ставот 2 сврзникот “и” се заменува со запирка,
по бројот “9” се додава бројот “и 13”, бројот “500“ се
заменува со бројот “1.000“, бројот “200“ се заменува со
бројот “600“, а бројот “100“ се заменува со бројот “300“.
Во ставот 5 сврзникот “и” се заменува со запирка, а
по бројот “3” се става запирка и се додаваат броевите: “
8,10 и 11”.
Член 8
Во членот 56 став 1 бројот “3.000“ се заменува со
бројот “5.000“, а по точката 8 се додаваат четири нови
точки 9, 10, 11 и 12, кои гласат:
“9) врши продажба на алкохолни пијалаци без да
поседува лиценца за продажба на алкохолни пијалаци
(член 23-а став 1);
10) не истакнал лиценца за продажба на алкохолни
пијалаци на видно место во продажниот објект (член
23-а став 7);
11) врши продажба на алкохолни пијалаци во продавница во состав на бензинска станица, во продавница
во состав на зелен пазар и преку киоск во трговијата
(член 24-а став 1);
12) врши продажба на алкохолни пијалаци од 19,00
до 06,00 часот наредниот ден (член 24-а став 2);“.
Точките 9, 10 и 11 стануваат точки 13, 14 и 15.
Во ставот 5 по бројот “8” се става запирка и се
додаваат броевите: “9,11, 12 и 14”.
Член 9
По членот 57 се додава нов член 57-а, кој гласи:
“Член 57-а
Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице кое купува алкохолни пијалаци од 19,00 до 06,00 часот наредниот
ден (член 24-а став 3).
Државниот пазарен инспектор за прекршокот од
ставот 1 на овој член може да изрече мандатна казна во
износ од 50 евра во денарска противвредност.
Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на родител или старател на дете,
односно штитеник ако неговото дете, односно штитеник со возраст под 18 години купува алкохолни пијалаци (член 24 став 3).
За прекршоците од овој член прекршочната постапка ја води и прекршочната санкција ја изрекува надлежниот суд.”
Член 10
Во членот 57 став 1 точка 9 зборовите: “општината,
односно на градот Скопје и на Државниот инспекторат
за труд, Управата за јавни приходи, Државниот пазарен
инспекторат и Државниот санитарен и здравствен инспекторат” се заменуваат со зборовите: “Централниот
регистар”.
Член 11
Трговецот кој го пријавил работното време пред
влегувањето во сила на овој закон, е должен до Централниот регистар да достави пријава заради електронско внесување на евидентираните податоци заедно со
годишната сметка во рокот пропишан за поднесување
на годишната сметка.
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Член 12
Прописот од членот 23-б став 6 на овој закон ќе се
донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Членовите 1, 2, 7, 8 и 9 од овој закон ќе се применуваат од 1 септември 2008 година.
Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
__________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TREGTI
Neni 1
Në Ligjin për tregti (“Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 16/2004, 128/2006 dhe 63/2007), pas
nenit 23 shtohen tre nene të reja 23-a, 23-b dhe 23-v si
vijojnë:
“Neni 23-a
Tregtari me pakicë i cili bën shitjen e pijeve alkoolike,
për shitjen e pijeve alkoolike është i detyruar të posedojë
licencë (në tekstin e mëtejmë: licencë).
Licenca vlen për një periudhë prej DY vjetësh
Për marrjen e licencës tregtari është i detyruar të
paguajë kompensim në vlerë prej 20 000 denarësh në
llogari të Buxhetit republikan.
Shitjen e pijeve alkoolike tregtari nga paragrafi 1 i këtij
ligji e bën në objekt shitës të veçantë për shitjen e pijeve
alkoolike.
Me përjashtim të paragrafit 4 të këtij neni shitjen e
pijeve alkoolike tregtari me pakicë mund ta bëjë edhe pjesë
të veçantë të veçuar nga objekti në lokal të objektit për
shitje i cili është i siguruar në mënyrë përkatëse.
Licenca është e pakalueshme.
Tregtari me pakicë është i detyruar ta vë licencën në
vend të dukshëm në objektin e shitjes.
Neni 23-b
Ministri i Ekonomisë me kërkesën e tregtarit me pakicë
lëshon licencë.
Ndaj kërkesës për dhënien e licencës, tregtari me
pakicë është i detyruar të parashtrojë:
1) aktvendim për regjistrimin e veprimtarisë në
Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë;
2) deklaratë për plotësimin e kushteve minimale
teknike për objektin e shitjes në të cilin bëhet shitja e
pijeve alkoolike; dhe
3) dëshmi për kompensimin e paguar në shumë prej 20
000 denarësh.
Nëse janë plotësuar kushtet nga paragrafi 2 i këtij neni,
ministri i Ekonomisë e lëshon licencën në afat prej 5 ditësh
nga dita e dorëzimit të kërkesës.
Nëse licenca nuk lëshohet në afatin nga paragrafi 2 i
këtij neni, konsiderohet se e njëjta është lëshuar.
Licenca regjistrohet në regjistrin për licencat e lëshuara
dhe të tërhequra të cilin e mban ministri i Ekonomisë.
Ministri i Ekonomisë afërmi i përcakton:
- kushtet minimale teknike për objektin e shitjes në të
cilin bëhet shitja e pijeve alkoolike nga neni 23-a paragrafi
4 dhe 5 të këtij ligji,
- formën, përmbajtjen dhe ekzemplarin e licencës,
- formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së
regjistrit për licencat e lëshuara dhe të tërhequra.
Çdo ndryshim i cili ndikon në kushtet e nevojshme për
lëshimin e licencës, tregtari me pakicë është i detyruar t’ia
paraqesë Ministrisë Ekonomisë në afat prej 5 ditësh nga
dita e ndodhjes së ndryshimit.

16 јули 2008

Neni 23-v
Licenca pushon të vlejë pas skadimit të afatit së
licencës.
Licenca tërhiqet:
1) nëse objekti shitës në të cilin bëhet tregti me pakicë
me pije alkoolike pushon t’i plotësojë kushtet minimale
teknike për shitjen e pijeve alkoolike,
2) nëse inspektori shtetëror i tregut gjatë kryerjes së
mbikëqyrjes inspektues vërteton se bëhet shitja e pijeve
alkoolike prej orës 19:00 deri në orën 06:00 të ditës
vijuese, dhe
3) nëse inspektori shtetëror i tregut gjatë kryerjes së
mbikëqyrjes inspektuese vërteton se tregtari me pakicë u
shet pije alkoolike personave me moshë nën 18 vjet,
Ministri i Ekonomisë në rastet nga paragrafi 2 i këtij
neni miraton aktvendim për tërheqjen e licencës.
Kundër aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni mund të
ngrihet kontest administrativ para gjyqit kompetent.
Tregtari me pakicë të cilit do t’i tërhiqet licenca është i
detyruar që menjëherë të ndërpresë shitjen e pijeve
alkoolike dhe të njëjtat t’i tërheqë nga objekti i shitjes me
pakicë.
Tregtari me pakicë të cilit i tërhiqet licenca nuk ka të
drejtë të parashtrojë kërkesë për lëshimin e licencës së re
në afat prej një viti duke llogaritur nga dita e tërheqjes së
licencës.
Neni 2
Në nenin 24 pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3 si
vijon:
“U ndalohet blerja e pijeve alkoolike personave me
moshë nën 18 vjet.”
Pas nenit 24 shtohet neni i ri 24-a si vijon:
“Neni 24-a
Ndalohet shitja e pijeve alkoolike në dyqanet në
përbërjen e pompave të benzinës, në dyqanet në përbërjen
e tregjeve të gjelbra dhe nëpërmjet qoshqeve në tregti.
Ndalohet shitja e pijeve alkoolike prej orës 19:00 deri
në orën 06:00 të ditës vijuese.
Ndalohet shitja e pijeve alkoolike prej orës 19:00 deri
në orën 06:00 të ditës vijuese.”
Neni 3
Në nenin 26 në paragrafin 1 fjalët: “komunat,
respektivisht Qyteti i Shkupit mbajnë” zëvendësohen me
fjalët: “Regjistri qendror nëpërmjet sistemit njësportel
mban”.
Në paragrafin 2 fjalët: “komuna, respektivisht të
Qytetit të Shkupit dhe Inspektorati Shtetëror i Punës,
Drejtoria e të Hyrave Publike, Inspektorati Shtetëror i
Tregut dhe Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor”
zëvendësohen me fjalët: “Regjistri qendror”.
Pas paragrafit 6 shtohen dy paragrafë të rinj 7 dhe 8 si
vijojnë:
Pas evidentimit të fletëparaqitjes, Regjistri qendror
tregtarit i lëshon vërtetim për caktimin e orës së fillimit dhe
orës së mbarimit të orarit të punës, kohës së pauzës dhe
orarit të kohës së punës dhe të njëjtën e shpall në ueb faqen
e vet.
Regjistri qendror nëpërmjet sistemit të vet shpërndarës
të internetit, siguron qasje elektronike te të dhënat e
evidentuara të organeve dhe të organizatave kompetente
shtetërore edhe atë Inspektoratit Shtetëror të Punës,
Inspektoratit Shtetëror të Tregut, Inspektoratit Shtetëror
Sanitar dhe Inspektoratit Shëndetësor, Drejtorisë së të
Hyrave Publike dhe komunës respektivisht Qytetit të
Shkupit.”
Neni 4
Në nenin 32 në paragrafin 1, alineja 1 dhe alineja 3
shlyhen.
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Neni 5
Në nenin 34 në paragrafin 1, alineja 7 shlyhet.
Neni 6
Në nenin 49 paragrafi 1 pika 9 fjalët: “komunës,
respektivisht të Qytetit të Shkupit dhe Inspektorat Shtetëror
i Punës, Drejtoria e të Hyrave Publike, Inspektorati
Shtetëror i Tregut dhe Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe
Shëndetësor” zëvendësohen me fjalët: “Regjistri qendror”.
Neni 7
Në nenin 49 paragrafi 1 pas pikës 7 shtohen katër pika
të reja 8, 9, 10 dhe 11 si vijon:
“8) bën shitjen e pijeve alkoolike pa posedimin e
licencës për shitjen e pijeve alkoolike (neni 23-a paragrafi
1);
9) nuk e vë licencën për shitjen e pijeve alkoolike në
vend të dukshëm në objektin për shitje (neni 23-a
paragrafin 7);
10) bën shitjen e pijeve alkoolike në dyqan në përbërje
të pompës së benzinës, në dyqan në përbërjen e tregut të
gjelbër dhe nëpërmjet qoshkut në tregti (neni 24-a
paragrafi 1);
11) bën shitjen e pijeve alkoolike prej orës 19:00 deri
në orën 06:00 të ditës vijuese (neni 24-a paragrafin 2);”.
Pikat 8, 9 dhe 10 bëhen pika 12, 13 dhe 14.
Në paragrafin 2 lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje,
numrit “9” shtohet numri “dhe 13”, numri “500” zëvendësohet me numrin “1 000”, numri “200” zëvendësohet me
numrin “600”, kurse numri “100” zëvendësohet me numrin
“300”.
Në paragrafin 5 lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje,
kurse pas numrit “3” vihet presje dhe shtohen shtohen
numrat: “8, 10 dhe 11”.
Neni 8
Në nenin 56 paragrafi 1 numri “3 000” zëvendësohet
me numrin “5 000” , kurse pas pikës 8 shtohen katër pika
të reja 9, 10, 11 dhe 12 si vijon:
9) bën shitjen e pijeve alkoolike pa poseduar licencë
për shitjen e pijeve alkoolike (neni 23-a paragrafi 1);
10) nuk e vë licencën për shitjen e pijeve alkoolike në
vend të dukshëm në objektin për shitje (neni 23-a paragrafi
7);
11) bën shitjen e pijeve alkoolike në dyqan në përbërje
të pompës së benzinës, në dyqan në përbërjen e tregut të
gjelbër dhe nëpërmjet qoshkut të tregtisë (neni 24-a
paragrafi 1);
12) bën shitjen e pijeve alkoolike prej orës 19:00 deri
në orën 06:00 të ditës vijuese (neni 24-a paragrafi 2);”
Pikat 9, 10 dhe 11 bëhen pika 13, 14 dhe 15.
Në nenin 56 paragrafi 5 pas numrit “8” shënohet presje,
dhe shtohen fjalët: “9, 11, 12 dhe 14”.
Neni 9
Pas nenit 57 shtohet neni i ri 57-a si vijon:
“Neni 57-a
Gjobë në shumë prej 300 euro me kundërvlerë në
denarë do t’i shqiptohet personit fizik i cili blen pije
alkoolike prej orës 19:00 deri në orën 06:00 të ditës vijuese
(neni 24-a paragrafi 3).
Inspektorati Shtetëror i Tregut për kundërvajtjen nga
paragrafi 1 të këtij neni mund të shqiptojë dënim mandati
në shumë prej 50 euro me kundërvlerë në denarë.
Gjobë në shumë prej 300 euro me kundërvlerë në
denarë do t’i shqiptohet prindit ose kujdestarit të fëmijës,
respektivisht mbrojtësit nëse fëmija i tij, respektivisht
mbrojtësi me moshë nën 18 vjet blen pije alkoolike (neni
24 paragrafi 3);
Për kundërvajtjet nga ky nen procedurën për
kundërvajtje e mban evidencën dhe sanksionin për
kundërvajtje e kumton gjyqi kompetent.”
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Neni 10
Në nenin 57 paragrafi 1 pika 9 fjalët: “komuna,
respektivisht të Qytetit të Shkupit edhe Inspektorati
Shtetëror i Punës, Drejtoria e të Hyrave Publike,
Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe Inspektorati Shtetëror
Sanitar dhe Shëndetësor” zëvendësohen me fjalët:
“Regjistri qendror”.
Neni 11
Tregtari i cili e ka paraqitur kohën e punës para hyrjes
në fuqi të këtij ligji, është i detyruar t’i që Regjistrit
qendror t’i dërgojë fletëparaqitje për shkak të futjes
elektronike të të dhënave të evidentuara së bashku me
llogarinë vjetore në afatin e përcaktuar për paraqitjen e
llogarisë vjetore.
Neni 12
Dispozita nga neni 23-b paragrafi 6 të këtij ligji do të
miratohet në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Nenet 1, 2, 7, 8 dhe 9 të këtij ligji do të zbatohen nga 1
shtatori 2008.
Neni 13
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
___________
1649.
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
ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски производи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јули 2008 година.
Бр. 07-2850/1
11 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ
Член 1
Во Законот за тутун и тутунски производи (“Службен весник на Република Македонија” број 24/2006), во
членот 7 став 1 зборовите: “до 1 март” се заменуваат со
зборовите: ”до 25 март”.
Член 2
Во членот 8 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
“Откупувачот на тутун е должен да обезбеди семенски материјал од регистриран производител на тутунско семе.”
Ставот 2 станува став 3.
Член 3
Во членот 9 став 1 зборовите: “до 30 јуни” се заменуваат со зборовите: “до 30 мај”.
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Член 4
Во членот 12 став 6 зборовите: “до 31 мај” се заменуваат со зборовите: “до 10 април”.
Член 5
Во членот 13 по алинејата 5 се додава нова алинеја
6, која гласи:
“- надоместок за застапувањето на претставникот
од здружението на тутунопроизводители при откупот;”.
Член 6
Членот 23 се менува и гласи:
“Откупот на тутунот произведен во тековната година започнува најдоцна од 15 декември во тековната
производна година и завршува најдоцна до 15 март во
наредната година.”
Член 7
Во членот 25 став 2 зборовите: “до 30 ноември” се
заменуваат со зборовите: “до 15 ноември”.
Член 8
Во членот 26 став 4 алинеја 2 по зборот “тутун” се
додава сврзникот “или”.
По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:
“- со несоодветно високо, вишо или средно образование и да е производител на тутун непрекинато најмалку последните пет години.”
Член 9
Во членот 27 став 2 зборот “кое” се заменува со
зборот “кој”.
Ставот 3 се менува и гласи:
“Надоместокот за застапувањето на претставникот
од здружението на тутунопроизводители при откупот
на тутунот е на товар на производителот, го засметува
откупувачот при исплатата на откупениот тутун и го
уплатува на сметката на највисоката асоцијација на тутунопроизводители.”
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
“Висината на надоместокот од ставот 3 на овој член
во зависност од фактичките реални трошоци ја определува највисоката асоцијација на тутунопроизводители
пред почетокот на откупот на тутунот, по претходна
согласност од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.”
Член 10
Во членот 43 став 1 точка 7 по потточката б) се
додава нова потточка в), која гласи:
“в) дополнително предупредување со слика (на
задната страна) од која е јасно видливо штетното дејство на пушењето преку која е отпечатена една од пораките од потточката б) на овој став.“
Член 11
Во членот 45 ставот 2 се менува и гласи:
“Големината на буквите за секое предупредување
на пакувањата на тутунските производи и сликите
треба да биде определена на тој начин, што во најголема можна мера ќе ја покрива површината на просторот,
кој е пропишан во членот 43 ставови 3 и 4 и во членот
44 од овој закон за таквите предупредувања.“
Во ставот 4 зборовите: “Текстовите на предупредувањата“ се заменуваат со зборот: “Предупредувањата“.
По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:
“Сликите од штетното дејство на тутунот од членот 43 став 1 точка 7 потточка в) на овој закон ќе ги
пропише министерот за здравство.“
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Член 12
Во членот 57 ставот 2 се менува и гласи:
“За цигарите кои се во промет во Република Македонија, производителите и увозниците се должни од
секоја производна партија да обезбедат мерење на состојките од членот 41 став 1 на овој закон со цел за
контрола на истите согласно со регистрациониот лист
од регистарот на марки. “
Во ставот 4 зборот “соодветна” се заменува со зборот “овластена”.
Во ставот 5 зборот “соодветна” се заменува со зборот “овластена”.
Член 13
Во членот 58 ставот 3 се менува и гласи:
“Утврдувањето на содржината на катран, никотин и
јаглерод моноксид кај цигарите се врши врз основа на
меѓународно признати и национални стандарди: ISO
4387 за содржината на катран, ISO 3400 и ISO 10315 за
содржината на никотин и ISO 8454 за содржината на
јаглероден моноксид. “
Ставовите 4 и 5 се бришат.
Член 14
Во членот 61 став 2 точка 1 на крајот сврзникот “и”
се заменува со точка и запирка.
Во точката 2 на крајот точката се заменува со сврзникот “и” и се додава нова точка 3, која гласи:
“3) откупувачот не обезбеди сертифициран семенски материјал од регистриран производител на тутунско семе (член 8 став 2).”
Член 15
Во членот 62 став 1 точката 4 се менува и гласи:
“4) проценувачот, процената не ја врши во просторија наменета за откуп на тутун, јавно, во присуство на
производителот и претставникот на здружението на тутунопроизводители кој има лиценца.”
Член 16
Во членот 63 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 зборовите:
“90 до 180 дена” се заменуваат со зборовите: “30 дена”.
Точката 7 се менува и гласи:
“7) на домашниот производител пуштање во промет
на цигари за кои не се спроведени тестирања од секоја
производна партија во овластена лабораторија;”.
Во точката 8 зборот “соодветна” се заменува со зборот “овластена. “
Член 17
Во членот 65 став 1 точката 11 се брише.
Точката 16 се менува и гласи:
“16) производителот или увозникот од секоја производна партија не обезбеди мерење на состојките од
членот 41 на овој закон (член 57 став 2);”.
По точката 17 се додаваат две нови точки 18 и 19,
кои гласат:
“18) не го усогласил своето работење со одредбите
на членовите 41, 43, 44, 45 и 46 од овој закон во утврдениот рок (член 70 став 2) и
19) не ги повлече од промет тутунски производи
што не се прилагодени и не содржат информации во
согласност со членовите 41, 43, 44, 45 и 46 од овој закон по истекот на рокот од членот 70 став 3 на овој закон.“
Во ставот 2 зборовите: “90 до 180 дена” се заменуваат со зборовите: “30 дена”.
Член 18
Во насловот на Делот XII зборот “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се заменуваат со зборовите: “ПРЕКРШОЧНИ
ОДРЕДБИ”.
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Член 19
Во членот 66 став 1 зборовите: “Со парична казна
од 100.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок
правното лице ако” се заменуваат со зборовите: “Глоба
во износ од 3.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице, ако:”.
По точката 19 се додаваат две нови точки 20 и 21,
кои гласат:
“20) не го усогласил своето работење со одредбите
на членовите 41, 43, 44, 45 и 46 од овој закон во утврдениот рок (член 70 став 2) и
21) не ги повлече од промет тутунските производи
што не се прилагодени и не содржат информации во
согласност со членовите 41, 43, 44, 45 и 46 од овој закон по истекот на рокот од членот 70 став 3 на овој закон.“
Ставовите 2, 3 и 4 се менуваат и гласат:
“Покрај глобата од ставот 1 на овој член за прекршок од ставот 1 точки 4, 6, 7 и 8 на овој член ќе се
изрече посебна прекршочна мерка одземање на тутунот, а за точките 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 и 21
на овој член, ќе се изрече посебна прекршочна мерка
одземање на цигари, односно на тутунски производи.
Покрај глобата од ставот 1 на овој член за прекршок од ставот 1 точки 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на
овој член ќе се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење одделна дејност во траење од
една до три години.
Глоба во износ од 1.200 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот
1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице.”
Член 20
Во членот 67 став 1 зборовите: “Со парична казна
од 80.000 до 240.000 денари ќе се казни за прекршок
правното лице ако” се заменуваат со зборовите: “Глоба
во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:”.
По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:
“4) Со откуп на тутун не започне најдоцна од 15 декември во тековната производна година и не заврши
најдоцна до 15 март во наредната година.”
Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17
стануваат точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
и 18.
Ставот 2 се менува и гласи:
“Покрај глобата од ставот 1 на овој член за прекршок од ставот 1 точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15
на овој член ќе се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење одделна дејност во траење
од една до три години и посебна прекршочна мерка
одземање на тутунските производи.“
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Покрај глобата од ставот 1 на овој член за дејствијата од ставот 1 точка 17 на овој член ќе се изрече и
посебна прекршочна мерка одземање на тутунот за
орална употреба.”
Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот
1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.”
Член 21
Во членот 68 став 1 зборовите: “Со парична казна
од 50.000 до 150.000 денари ќе се казни за прекршок
правното лице ако:” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:”.
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Во ставот 1 точка 2 зборовите: “до 30 јуни” се заменуваат со зборовите: “до 30 мај”.
Ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:
“Глоба во износ од 800 до 1.500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот
1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.
Покрај глобата од ставот 1 на овој член за дејствијата од ставот 1 точка 9 на овој член ќе се изрече и
посебна прекршочна мерка одземање на тутунот.”
Член 22
Во членот 69 став 1 зборовите: “Со парична казна
од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок физичкото лице ако” се заменуваат со зборовите: “Глоба
во износ од 600 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичкото лице,
ако:”.
Во ставот 1 точка 1 зборовите: “до 1 март” се заменуваат со зборовите: “до 25 март”.
Ставот 2 се менува и гласи:
“Покрај глобата од ставот 1 на овој член за дејствијата од ставот 1 точки 3, 6 и 7 на овој член ќе се изрече
и посебна прекршочна мерка одземање на тутунот.”
Член 23
По членот 69 се додава нов член 69-а, кој гласи:
“Член 69-a
Прекршочна постапка за прекршоците предвидени
со овој закон води надлежниот суд.
Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоци предвидени со овој закон, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство води постапка за порамнување и посредување согласно со Законот за прекршоците.“
Член 24
Во членот 70 став 2 зборовите: “две години“ се
заменуваат со зборовите: “шест месеца “.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Тутунските производи што не се прилагодени и не
содржат информации во согласност со членовите 41,
43, 44, 45 и 46 од овој закон, а кои се пуштени во
промет пред истекот на рокот од ставот 2 на овој член
можат да останат во промет уште три месеца по истекот на рокот од ставот 2 на овој член.“
Член 25
Подзаконскиот акт од членот 11 на овој закон ќе се
донесе во рок од една година од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 26
Одредбата од членот 10 на овој закон ќе се применува по истекот на 18 месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Тутунските производи што не се прилагодени и не
содржат информации во согласност со членот 10 од
овој закон, а кои се пуштени во промет пред истекот на
рокот од ставот 1 на овој член можат да останат во промет уште три месеца по истекот на рокот од ставот 1 на
овој член.
Член 27
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија.”
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1650.
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 ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за таксата за привремен престој,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јули 2008 година.
Бр. 07-2845/1
11 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ
Член 1
Во Законот за таксата за привремен престој („Службен весник на Република Македонија“ број 19/96,
26/2002 и 51/2003), по членот 10 се додава нов член 10-а,
кој гласи:
“Член 10-а
За прекршоците утврдени во членовите 11 и 12 од
овој закон прекршочна постапка води и прекршочна
санкција изрекува Државниот пазарен инспекторат (во
натамошниот текст: прекршочен орган).
Прекршочната постапка од ставот 1 на овој член
пред прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок.
Ако инспекторот при вршењето на надзорот утврди
дека е сторен прекршок ќе му предложи на сторителот
на прекршокот постапка на порамнување, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка,
согласно со одредбите од Законот за прекршоците. “
Член 2
Членот 11 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице кое
дава услуги на туристи и патници, ако:
1) во секој одделен случај не наплати такса за привремен престој истовремено со наплатата на сметката
за извршената услуга за ноќевање, одделно не го искажува износот на наплатената такса и причините за ослободување или намалување на плаќањето на таксата
за привремен престој (член 7) и
2) наплатената такса за привремен престој не ја уплати согласно со членот 8 на овој закон.
Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на одговорно лице
во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој
член.
За дејствијата од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече санкција
забрана за вршење професија, дејност или должност во
траење од најмалку три до најмногу 15 дена.
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За дејствијата од ставот 1 на овој член на правното лице ќе му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на угостителска или туристичка дејност во траење од најмалку три до најмногу
30 дена. “
Член 3
Членот 12 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице регистрирано за
вршење угостителска и туристичка дејност за сместување на туристи и патници за прекршоците утврдени
со членот 11 став 1 од овој закон. “
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
___________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR TAKSEN PËR QENDRIM TË PERKOHSHEM
Neni 1
Në Ligjin për taksen për qendrim të perkohshem (“Gazeta zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 19/96 dhe
26/2002 dhe 51/2003), pas nenit 10 shtohet nen i ri 10-a si
vijon:
“Neni 10-a
Për kundervajtjet e percaktuara në nenin 11 dhe 12 të
ketij ligji procedure për kundervajtje mban dhe sanksion
për kundervajtje kumton Inspektorati shteteror i tregut (në
tekstin në vijim: organi për kundervajtje).
Proceduren për kundervajtje nga paragrafi 1 i ketij neni
para organit për kundervajtje e mban Komisioni për vendimmarrje ndaj kundervajtjes.
Nese inspektori gjate kryerjes së mbikeqyrjes konstaton
se eshte bere kundervajtje, do t’i propozoje kryeresit të
kundervajtjes procedure barazimi, para se të parashtroje
kerkese për ngritjen e procedures për kundervajtje, në pajtim me dispozitat e Ligjit për kundervajtje."
Neni 2
Neni 11 ndryshon si vijon:
"Gjobe në shume prej 5.000 euro me kundervlere në
denare do t’i kumtohet për kundervajtje personit juridik i
cili u jep sherbime turisteve dhe udhetareve, nese:
1) në çdo rast të vecante nuk arketon takse për qendrim
të perkohshem në të njejten kohe me arketimin e llogarise
për sherbimin e kryer për bujtje, vecas nuk e tregon shumen e takses së arketuar dhe shkaqet për zbritjen ose zvogelimin e arketimit të takses për qendrim të perkohshem
(neni 7) dhe
2) taksen e arketuar për qendrim të perkohshem nuk e
paguan në pajtim me nenin 8 të ketij ligji.
Gjobe në shume prej 800 euro me kundervlere në denare do t’i kumtohet për kundervajtje personit pergjegjes në
personin juridik për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni.
Për veprimet nga paragrafi 1 të ketij neni personit pergjegjes në personin juridik do t’i kumtohet sanksion për
kundervajtje ndalim për ushtrimin e profesionit, veprimtarise ose detyres në kohezgjatje prej më së paku tri e më së
shumti deri më 15 dite.
Për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni personit juridik
do t’i kumtohet sanksion për kundervajtje ndalim i perkohshem për ushtrimin e veprimtarise hoteliere ose turistike në kohezgjatje prej më së paku tri e më së shumti deri
më 30 dite."

16 јули 2008

Neni 3
Neni 12 ndryshon si vijon:
"Gjobe në shume prej 1.000 euro në kundervlere me
denare do t’i kumtohet personit fizik i regjistruar për ushtrimin e veprimtarise hoteliere dhe turistike për vendosjen
e turisteve dhe udhetareve për kundervajtjet e percaktuara
me nenin 11 paragrafin 1 të ketij ligji."
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e botimit në
“Gazeten zyrtare të Republikes së Maqedonise”.
___________
1651.
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 ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА
Се прогласува Законот за техничката инспекција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.
Бр. 07-2820/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА
I. Општи одредби
Член 1
Со овој закон се уредуваат надлежноста и организацијата на Државната техничката инспекција, начинот
на вршење на техничката инспекција при користење на
техничката опрема и условите кои треба да ги исполнуваат независните правни лица за вршење на технички
прегледи и периодични испитувања, како и начинот на
пропишување на техничките прописи за техничка
опрема.
Член 2
Значење на изразите во овој закон:
1. “Tехничка опрема“ се уредите, машините и инсталациите кои подлежат на техничка инспекција, согласно со овој закон, а се наменети како средства за вршење на дејност или како техничка опрема за општа
употреба;
2. “Производител“ е физичко или правно лице регистрирано за вршење на дејност во Централниот регистар на Република Македонија кое врши проектирање,
конструирање, производство, вградување, или составување сложени инсталации, пуштање на пазар, репарирање или значителна промена, а во одредени случаи,
става ознака за сообразност и изготвува изјава за сообразност;
3. “Користење“ е која било активност поврзана за
техничката опрема, која се однесува и на: техничка
инспекција, пуштање во работа, исклучување од работа, приспособување, програмирање, одржување, сервисирање, проверка, сигурносни мерки во случај на откажување, пренамена, отстранување, како и транспорт;
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4. “Корисник на техничката опрема“ е физичко или
правно лице кое е сопственик на опремата или зема
под наем опрема за вршење на сопствена дејност, или
се јавува како работодавач со техничката опрема (во
натамошниот текст: корисник);
5. “Тип на производ“ е производ за кој се обезбедува сертификат за тип согласно со прописите за безбедност на производите;
6. „Ставање во употреба“ е постапка со која се одобрува користење на техничката опрема;
7. „Техничка инспекција“ е вршење на инспекциски
надзор и технички преглед и периодични испитувања;
8. „Значителна промена на техничката опрема“ е секоја активност која влијае на нејзината безбедност. За
значителна промена се смета и секое сервисирање, одржување или поправка кои влијаат на безбедноста на
техничката опрема и
9. „Независно правно лице“ е правно лице кое своите работи ги врши независно и непристрасно во однос
на заинтересираните страни.
Член 3
Работите на инспекцискиот надзoр на техничка
опрема ги врши Државниот инспекторат за техничка
инспекција (во натамошниот текст: Инспекторатот),
како орган во состав на министерството надлежно за
работите од областа на економијата (во натамошниот
текст: министерство).
Член 4
Работите на технички прегледи и периодични испитувања на техничка опрема ги вршат независни правни
лица за технички прегледи и периодични испитувања
(во натамошниот текст: независно правно лице).
II. Надлежност на Инспекторатот
Член 5
Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на законите и техничките прописи при користење на техничката опрема во следниве области:
- опрема под притисок,
- лифтови, жичари, дигалки и транспортери,
- производи и постројки наменети за работа во
експлозивна атмосфера,
- електроенергетски постројки, електрични производи и уреди и
- експлоатација на минерални суровини.
Инспекторатот врши инспекциски надзор и над
примената на законите и другите прописи при вршењето на геолошките истражувања и експлоатацијата на
минералните суровини согласно со Закон за минералните суровини.
Член 6
Инспекторатот води евиденција на независните
правни лица кои ги исполнуваат условите за вршење на
технички преглед и периодични испитувања определени со овој закон и истата ја објавува на својата веб
страница.
Член 7
Инспекторатот донесува решение за ставање во
употреба како техничка опрема за производите кои се
произведуваат во Република Македонија, како и за техничката опрема која не е произведена во Република
Македонија и истото го евидентира во соодветна евиденција според областа на која припаѓа, согласно со
членот 5 став 1 на овој закон.
Секој тип на производ наменет за пуштање на пазар
во Република Македонија, производителот е должен да
го пријави до Инспекторатот кој истиот го евидентира
во соодветната евиденција според областа на која припаѓа, согласно со членот 5 став 1 на овој закон.
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Инспекторатот води евиденција за техничките прегледи и периодичните испитувања на техничката опрема за која донесува решение за ставање во употреба,
како и за настанатите несреќи, хаварии или штети предизвикани од техничката опрема.
Член 8
Формата и содржината на образецот на евиденциите
од членовите 6 и 7 на овој закон, како и начинот на нивното водење ги пропишува министерот за економија.
III. Организација на Инспекторатот
Член 9
Инспекторатот работите од својата надлежност ги
врши преку:
директор на Инспекторатот (во натамошниот
текст: директор),
државни инспектори за опрема под притисок,
државни инспектори за лифтови, жичари, дигалки
и транспортери,
државни инспектори за производи и постројки наменети за работа во експлозивна атмосфера,
државни инспектори за електроенергетски постројки, електрични производи и уреди,
државни инспектори за опрема, производи и постројки наменети за користење при експлоатација на
минерални суровини,
државни инспектори за геологија и рударство (во
натамошниот текст државни инспектори) и
други вработени во Инспекторатот.
За вршење на определени стручни, административни и помошни работи од надлежност на Инспекторатот
се формираат соодветни внатрешни организациони облици.
Внатрешната организација на Инспекторатот поблиску ја утврдува министерот за економија на предлог
на директорот.
Член 10
Со работите на Инспекторатот раководи директор
кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за економија.
За директор на Инспекторатот може да се назначи
лице кое има високо образование од областа на машинството, електротехниката или друга соодветна област
поврзана со надлежностите од членот 5 на овој закон и
најмалку шест години работно искуство во областа.
Член 11
Директорот ги раководи, организира, координира и
насочува работите на Инспекторатот.
Директорот определува раководен државен службеник кој во негово отсуство го заменува и го води тековното работење на Инспекторатот.
Директорот презема мерки и се грижи за стручно
оспособување и усовршување на државните инспектори од членот 9 на овој закон.
Член 12
Државен инспектор за опрема под притисок може
да биде лице кое има високо образование од областа на
машинството и најмалку три години работно искуство
во струката.
Државен инспектор за лифтови, жичари, дигалки и
транспортери може да биде лице кое има високо образование од областа на машинството или електротехниката
и најмалку три години работно искуство во струката.
Државен инспектор за производи и постројки наменети за работа во експлозивна атмосфера може да биде
лице кое има високо образование од областа на хемиското инженерство, физиката или технологијата и најмалку три години работно искуство во струката.
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Државен инспектор за електроенергетски постројки, електрични производи и уреди може да биде лице
кое има високо образование од областа на електротехниката и најмалку три години работно искуство во
струката.
Државен инспектор за опрема, производи и постројки наменети за користење при експлоатација на минерални суровини може да биде лице кое има високо
образование од областа на рударството, машинството
или електротехниката и најмалку три години работно
искуство во струката.
Државен инспектор за геологија и рударство може
да биде лице кое има високо образование од областа на
рударството и геологијата и најмалку три години работно искуство во струката.
Член 13
Инспекторатот ги извршува работите согласно со
годишната програма за работа.
Во случај на ризик по животот и здравјето на луѓето и во ситуации кои бараат итна интервенција на државните органи, Инспекторатот може да презема инспекциски надзор надвор од годишната програма за работа.
Годишната програма за работа од ставот 1 на овој
член ја донесува директорот и ја доставува до министерот за економија.
Директорот подготвува годишен извештај за работата на Инспекторатот за претходната година и го поднесува преку министерството до Владата на Република
Македонија на усвојување, најдоцна до крајот на јануари во тековната година и го објавува на својата веб
страница.
Член 14
Државниот инспектор самостојно ги врши работите
на инспекцискиот надзор и презема мерки за кои е овластен со овој и друг закон.
Државниот инспектор работите на инспекцискиот
надзор ги врши во согласност со годишната програма
за работа или по налог на директорот, во случаите
определени со членот 13 став 2 на овој закон.
Член 15
Државниот инспектор не смее да врши или да присуствува на инспекциски надзор над контролираниот
субјект, ако тој или член на неговото семејство е сопственик или сосопственик, член на орган на управување
или надзорен орган или каде што тој или член на неговото семејство има личен интерес.
Како член на семејство на државниот инспектор од
ставот 1 на овој член, во смисла на овој закон, се смета лице кое со него е во крвно сродство во права линија, како и неговиот брачен другар.
Дејствијата преземени спротивно на ставот 1 од
овој член се ништовни и се сметаат за потешка повреда на службената должност.
Член 16
Овластувањето за вршење на инспекциски надзор
државниот инспектор го докажува со службена легитимација.
Државниот инспектор е должен при вршењето на
инспекцискиот надзор, да ја покаже службената легитимација, а на барање на контролираниот субјект, да
му дозволи да ја разгледа.
Формата и содржината на образецот на службената
легитимацијата, како и начинот на издавање и одземање на службената легитимација од ставот 1 на овој
член ја пропишува министерот за економија.

16 јули 2008

Член 17
Државните инспектори го вршат инспекцискиот
надзор ефикасно, ефективно и транспарентно, притоа
водејќи сметка за заштита на јавниот интерес и до степен колку е тоа можно за заштита на интересот на контролираниот субјект.
Член 18
Правните и физичките лица можат да поднесат пријави до Инспекторатот во врска со инспекцискиот надзор извршен од страна на државните инспектори.
IV. Начин на пропишување на технички прописи
за техничка опрема
Член 19
Министерот за економија, односно министерот во
чија надлежност, утврдена со закон, се работите поврзани со користење на соодветната техничка опрема, донесува технички прописи за областите од членот 5 став
1 на овој член кои особено содржат:
1) определување на техничката опрема која е предмет на техничкиот преглед и периодични испитувања;
2) определување на активностите и временскиот
распоред на технички преглед и периодични испитувања;
3) начин и постапка на вршење на техничките прегледи и периодичните испитувања;
4) поблиски услови кои треба да ги исполнат независните правни лица;
5) начин и постапка за ставање во употреба на техничката опрема и
6) вид на документи кои ја следат техничката опрема при ставање во употреба и при користење.
V. Условите што треба да ги исполнуваат независните правни лица
1. Добивање на решение за исполнетост на условите
за вршење на технички прегледи и периодични
испитувања
Член 20
Технички прегледи и периодични испитувања може
да врши само правно лице со седиште во Република
Македонија кое е регистрирано во трговскиот регистар
кој се води во Централниот регистар на Република
Македонија за вршење на една или повеќе дејности од
областите утврдени во членот 5 став 1 на овој закон
како приоритетна и кое има добиено решение за исполнетост на условите за вршење на технички прегледи и
периодични испитувања.
Решението за исполнетост на условите за вршење
на технички прегледи и периодични испитувања од
ставот 1 на овој член го донесува министерот за економија.
Член 21
За утврдување на компетентноста, правното лице е
должно да спроведе постапка за акредитација во Република Македонија, согласно со прописите за акредитација.
По стекнувањето со сертификат за акредитација,
правното лице поднесува барање за утврдување на исполнетост на условите за вршење на технички преглед
и периодични испитувања до Инспекторатот. Во барањето се наведува за која од областите од членот 5 став
1 на овој закон правното лице бара да му се издаде решение за исполнетост на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања.
Кон барањето од ставот 2 на овој член правното лице е должно да достави:
1) решение за упис во трговскиот регистар;
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2) доказ дека има склучено договор за осигурување
од одговорност од штета од вршење на работи за технички прегледи и периодични испитување;
3) доказ дека правното лице не е осудено за кривично дело што го прави неподобно за вршење на технички прегледи и периодиочни испитувања не постар од
шест месеца;
4) доказ за позитивен бонитет, а за друштвата кои
се новоосновани изјава од одговорното лице во правното лице дека во рок од шест месеца сметано од денот
на издавањето на решението за вршење на технички
прегледи и периодични испитувања, ќе достави доказ
за позитивен бонитет;
5) сертификат за акредитација;
6) доказ за вработеност на стручниот кадар и
7) доказ дека не му е изречена забрана за вршење на
дејност технички прегледи и периодични испитувања
издадена од надлежен суд.
Доколку барањето ги содржи доказите од ставот 3
на овој член Инспекторатот го известува министерството за исполнетоста на условите на правното лице за
вршење на технички прегледи и периодични испитувања, во рок од осум дена од денот на приемот на барањето.
Доколку барањето не ги содржи доказите од ставот
3 на овој член, Инспекторатот го повикува правното
лице да го дополни барањето во рок од осум дена од
денот на приемот на известувањето.
Доколку правното лице не го дополни барањето со
доказите од ставот 3 на овој член во утврдениот рок од
ставот 4 на овој член, министерот за економија донесува решение со кое го одбива барањето на правното
лице.
Врз основа на известувањето од ставот 4 на овој
член, министерот за економија во рок од осум дена од
денот на приемот на известувањето донесува решение
за исполнетост на условите за вршење на технички
преглед и периодични испитувања на правното лице.
Доколку решението за исполнетост на условите вршење на технички преглед и периодични испитувања не
биде донесено во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето, се смета дека правното лице ги исполнува условите од членовите 23 до 26 на овој закон.
Доколку правното лице не ги исполнува условите
за вршење на технички прегледи и периодични испитувања, министерот за економија донесува решение со
кое го одбива барањето на правното лице.
Против решението од ставовите 6, 7 и 9 на овој член
може да се поведе управен спор пред надлежен суд.
Член 22
Решение за исполнетост на условите за вршење на
технички прегледи и периодични испитувања не може
да се издаде на правно лице, ако:
- неговите одговорни лица и неговиот вработен
стручен кадар одговорен за извршување на операциите
од постапките за технички преглед и периодични испитувања се проектант, изведувач, снабдувач, производител или корисник на техничката опрема, ниту пак овластен претставник на која било од страните,
- правното лице, неговите одговорни лица и неговиот стручен кадар се вклучени директно или како овластени претставници во проектирањето, изведувањето,
маркетингот, или одржувањето на техничката работна
опрема, освен кога се работи за размена на технички
информации меѓу производителот или корисникот и
независно правно лице,
- за неговите одговорни лица е одредена забрана за
вршење на дејност додека трае забраната утврдена со
одлука на судот и
- во други случаи кога со закон е одредена забрана
за вршење на дејност додека трае забраната утврдена
со одлука на судот.
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2. Независни правни лица
Член 23
Независното правно лице и неговиот стручен кадар
се должни да ги вршат постапките на технички преглед и периодичните испитувања постојано со највисок
степен на професионален интегритет и техничка компетентност и да бидат ослободени од сите притисоци,
особено финансиски, кои можат да влијаат врз процената или врз резултатите од технички преглед и периодични испитувања, особено од лица или групи лица
кои имаат интерес од резултатите на технички преглед
и периодични испитувања.
Член 24
Независното правно лице е должно да го обезбеди
потребниот стручен кадар за да може правилно да ги
врши техничките и административните задачи поврзани со технички преглед и периодични испитувања.
Член 25
Независното правно лице е должно да поседува или
да има пристап до опремата потребна за технички
преглед и периодични испитувања.
Независното правно лице е должно да има востановено метoдологии и постапки за вршење на технички
преглед и периодични испитувања. Доколку независното правно лице применува специфични метoдологии и
постапки, тие треба да бидат технички издржани и во
согласност со научните и техничките достигнувања.
Член 26
Независното правно лице е должно да ја гарантира
непристрасноста на неговиот стручен кадар при вршење
на техничките прегледи и периодичните испитувања.
Независното правно лице е должно секоја година да
се осигура од одговорност за штета која може да биде
предизвикана од вршење на технички прегледи и периодични испитувања во висина од најмалку 300.000 евра
во денарска противвредност според средниот курс на
Народната банка на Република Македонија на денот на
уплатата.
Независното правно лице, неговите одговорни лица
и неговиот стручен кадар се должни да ја почитуваат
професионалната доверливост што се однесува до сите
информации добиени при извршувањето на задачите
според овој закон или друг закон поврзан со извршувањето на технички преглед и периодични испитувања.
Член 27
Независните правни лица се должни постојано да
ги исполнуваат условите од членовите 23 до 26 на овој
закон.
Ако независното правно лице престане да ги исполнува условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања, Инспекторатот е должен веднаш да
го извести министерството, а најдоцна во рок од осум
дена од денот на престанувањето на условите. Врз основа на известувањето, министерот за економија донесува решение со кое се укинува решението за вршење
на технички прегледи и периодични испитувања.
Против решението од ставот 2 на овој член може да
се поведе управен спор пред надлежен суд.
VI. Начин на вршење на техничка инспекција
1.Техничка инспекција при ставање во употреба
Член 28
Секој корисник е должен да спроведе постапка за
ставање во употреба на техничката опрема во согласност со соодветниот технички пропис за вршење на
технички преглед и периодично испитување.
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Член 29
Техничката опрема може да биде ставена за прв пат
во употреба или по значителна промена доколку независно правно лице извршило прв технички преглед во
однос на предвидените услови на користење, и тоа во
однос на:
- монтажа,
- инсталирање,
- подесување и
- безбедност на техничката опрема.
Член 30
По спроведениот прв технички преглед, во зависност
од техничкиот пропис за предметната техничка опрема,
корисникот до Инспекторатот поднесува барање за
ставање во употреба на техничката опрема веднаш, а
најдоцна во рок од осум дена од денот на добивањето на
извештајот од извршениот преглед на опремата.
Кон барањето од ставот 1 на овој член корисникот е
должен да ја достави особено и следнава документација: извештај од извршениот преглед на техничката
опрема од независно правно лице, изјава заверена од
нотар дека има склучен договор со независно правно
лице кое ќе врши технички прегледи и периодични испитувања, распоред за вршење на технички преглед и
периодични испитувања и други документи утврдени
во техничките прописи за секоја одделна област.
Врз основа на поднесеното барање, Инспекторатот
врши проверка на приложената документација од ставот 2 ма овој член за да ја утврди исполнетоста на условите за ставање во употреба на техничката опрема.
Во случаите кога е доставена документацијата од
ставот 2 на овој член Инспекторатот по извршената
проверка, донесува решение за ставање во употреба на
техничката опрема на корисникот, во рок од седум дена од денот на поднесувањето на барањето.
Решението за ставање во употреба на техничката
опрема од ставот 4 на овој член Инспекторатот го евидентира согласно со членот 7 став 3 на овој закон.
2.Техничка инспекција при користење
Член 31
Корисникот на техничката опрема е одговорен за
нејзината безбедност и за одржување на безбедноста на
истата за цело време на нејзинoто користење.
Корисникот на техничката опрема е должен да ги
реализира активностите според распоредот за вршење
на техничкиот преглед и периодичните испитувања
утврден во соодветниот технички пропис.
Корисникот има право да изврши сопствен избор
на независното правно лице кое ги изведува активностите од ставот 2 на овој член.
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Член 34
Во случај на разлики во однос на распоредот за вршење на технички прегледи и периодични испитувања
меѓу корисникот и независното правно лице, како и за
други појавени разлики во однос на техничките прегледи и периодичните испитувања, корисникот е должен
да го извести Инспекторатот.
Во случајот од ставот 1 на овој член Инспекторатот
решава по однос на појавените разлики, врз основ на
мислење на друго независно правно лице ангажирано
по случаен избор. Инспекторатот за добиените резултати го известува корисникот во рок од седум дена од денот на добивањето на резултатите. Трошоците за ангажирањето на другото независно правно лице паѓаат на
товар на субјектот против кој е донесено мислењето.
Член 35
Доколку извештајот од техничкиот преглед и периодични испитувања е негативен, корисникот е должен
да ја исклучи од работа техничката опрема и, ако е потребно, во зависност од техничкиот пропис, за предметната техничка опрема, за тоа да го извести Инспекторатот.
За продолжување на употреба на техничката опрема, корисникот е должен да ги отстрани причините за
негативниот извештај, да направи вонреден технички
преглед и периодични испитувања и, ако е потребно,
во зависност од техничкиот пропис, за предметната
техничка опрема, за резултатите да го извести Инспекторатот.
Член 36
Доколку извештајот од техничкиот преглед и периодичните испитувања е негативен поради причини кои
не можат да се отстранат како:
1) оштетување на техничката опрема чија поправка
предизвикала значителна промена;
2) неповратна деградација на својствата на техничката опрема кои ја гарантираат нејзината безбедност;
3) промена на локацијата и условите на користење
на техничката опрема и
4) промена на намената на техничката опрема, инспекторот е должен да донесе решение со кое ќе нареди
ставање вон употреба на техничката опрема за која
донел решение за нејзина употреба.
Доколку корисникот има за цел да ја користи техничката опрема од ставот 1 на овој член, после изведените зафати врз неа, е должен да ја спроведе целата
постапка за техничка инспекција при ставање во употреба.
3.Техничка инспекција при несреќи, хаварии или
штети предизвикани од техничката опрема

Член 32
Независното правно лице кое врши технички преглед и периодични испитувања на техничката опрема е
должно да изготви извештај во кој ќе биде содржана
оцена на резултатите од спроведените прегледи и испитувања и истиот да го достави до корисникот најдоцна
во рок од седум дена по завршувањето на активностите.
Независното правно лице оцената на резултатите од
спроведените прегледи и испитувања од ставот 1 на
овој член ја дава врз основа на исполнувањето на условите за безбедноста на техничката опрема.

Член 37
Во случај на несреќи, хаварии или штети предизвикани од техничкатa опрема, корисникот е должен веднаш да го извести Инспекторатот.
Инспекторатот е должен во соработка со другите
надлежни државни органи да учествува во утврдување
на причините за настанатите несреќи, хаварии и штети
од ставот 1 на овој член.

Член 33
Извештајот од техничкиот преглед и периодичните
испитувања доставен од независното правно лице до
корисникот, ако е потребно во зависност од техничката
опрема, корисникот е должен да го достави до Инспекторатот во рок од седум дена од денот на добивањето
на извештајот.

Член 38
Глоба во износ од 3.500 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:
1) секој тип на производ наменет за пуштање на пазар во Република Македонија, не го пријави до Инспекторатот (член 7 став 2);

VII. Прекршочни одредби
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2) не спроведе постапка за ставање во употреба на
техничката опрема во согласност со соодветниот технички пропис за вршење на технички преглед и периодично испитување (член 28);
3) по спроведениот прв технички преглед, во зависност од техничкиот пропис за предметната техничка
опрема, корисникот до Инспекторатот не поднесе барање за ставање во употреба на техничката опрема веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на добивањето на извештајот од извршениот преглед на опремата ( член 30);
4) не ги реализира активностите според распоредот
за вршење на техничкиот преглед и периодичните испитувања утврден во соодветниот технички пропис
(член 31);
5) не изготви извештај во кој ќе биде содржана оцена на резултатите од спроведените прегледи и испитувања и истиот не го достави до корисникот најдоцна во
рок од седум дена по завршување на активностите
(член 32 став 1);
6) во рок од седум дена од денот на добивањето на
извештајот за извршениот техничкиот преглед и периодичното испитување, а доставен од независното правно лице, ако е потребно во зависност од техничката
опрема, не го достави до Инспекторатот (член 33);
7) во случај на разлики во однос на распоредот за
вршење на технички прегледи и периодични испитувања меѓу корисникот и независното правно лице, како и
за други појавени разлики во однос на техничките
прегледи и периодичните испитувања, не го извести
Инспекторатот (член 34);
8) извештајот од техничкиот преглед и периодичното испитување е негативен, а не ја исклучи од работа
техничката опрема и, ако е потребно, во зависност од
техничкиот пропис за предметната техничка опрема, за
тоа не го извести Инспекторатот (член 35 став 1);
9) за продолжување на употреба на техничката опрема не ги отстрани причините за негативниот извештај,
не направи вонреден технички преглед и периодични
испитувања и, ако е потребно, во зависност од техничкиот пропис за предметната техничка опрема, за резултатите не го извести Инспекторатот (член 35 став 2);
10) не ја спроведе целата постапка за техничка инспекција при ставање во употреба (член 36 став 2) и
11) не постапи по решението на државните инспектори.
Глоба во износ од 1.300 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој
член.
Глоба во износ од 1.300 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за
дејствијата од ставот 1 на овој член.
За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата на правното лице ќе му се изрече и прекршочна
санкција привремена забрана на вршење на дејност, во
траење од шест месеца до пет години, а на одговорното
лице во правното лице ќе му се изрече прекршочна
санкција привремена забрана за вршење на работи сврзани со располагање, користење, управување и ракување со техничката работна опрема во траење од една до
пет години.
Државните инспектори за прекршоците од ставот 1
точки 1, 3, 5, 6 и 7 на овој член можат да му изречат
мандатна казна на самото место на правното лице во
изност од 500 евра во денарска противвредност, на одговорното лице во правното лице во износ од 200 евра
во денарска противвредност, a на физичкото лице во
износ од 200 евра во денарска противвредност.
За прекршоците од ставот 1 на овој член е надлежен судот.
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VII. Преодни и завршни одредби
Член 39
Правните лица кои вршеле активности на технички
прегледи и периодични испитувања се должни да го
усогласат своето работење со одредбите на овој закон
до денот на започнувањето на примената на овој закон.
Член 40
Техничките прописи од членот 19 на овој закон ќе
се донесат во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Подзаконскиот акт од членовите 8 и 16 став 3 на
овој закон ќе се донесат во рок од три месеца од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 41
Правилникот за формата и содржината на образецот на легитимацијата на државниот инспектор за техничка инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 9/2006), ќе престане да се применува со
денот на влегување во сила на прописот од членот 16
став 3 на овој закон.
Член 42
Со денот на започнувањето на примената на овој
закон престанува да важи Законот за техничката инспекција („Службен весник на Република Македонија“
број 48/99, 82/2005 и 79/2007).
Член 43
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2008 година.
__________
LIGJ
PËR INSPEKSIONIN TEKNIK
I. Dispozitat e pergjithshme
Neni 1
Me kete ligj rregullohen kompetenca dhe organizimi i
Inspeksionit shteteror teknik, menyra e kryerjes së inspeksionit teknik gjate shfrytezimit të pajisjes teknike dhe
kushtet të cilat duhet t'i plotesojne personat juridike të pavarur për kryerjen e kontrollimeve teknike dhe kolaudimeve periodike, si dhe menyra e percaktimit të dispozitave
teknike për pajisje teknike.
Neni 2
Domethenia e nocioneve në kete ligj:
1. "Pajisje teknike" jane aparatet, makinat dhe instalimet të cilat i nenshtrohen inspeksionit teknik, në pajtim me
kete ligj, ndersa dedikohen si mjete për kryerjen e veprimtarise ose si pajisje teknike për perdorim të pergjithshem;
2. "Prodhues" eshte personi fizik ose juridik i regjistruar për kryerjen e veprimtarise në Regjistrin qendror të Republikes së Maqedonise, i cili bën projektimin, konstruktimin, prodhimin, instalimin, ose bashkimin e instalimeve të
komplikuara, leshimin në treg, riparimin ose ndryshimin e
konsiderueshem, ndersa në raste të caktuara, vë shenjen e
perputhshmerise dhe pergatit deklaraten e perputhshmerise;
3. "Shfrytezim" eshte çdo aktivitet i lidhur me pajisjen
teknike, që ka të beje edhe me: inspeksionin teknik, leshimin
në pune, shkycjen nga puna, rregullimin, programimin, mirembajtjen, servisimin, kontrollimin, masat siguruese në rast
të prishjes, ridestinimin, menjanimin, si dhe transportin.
4. "Shfrytezues i pajisjes teknike" eshte personi fizik
ose juridik i cili eshte pronar i pajisjes ose merr me qira pajisje për kryerjen e veprimtarise personale, ose paraqitet si
punedhenes me pajisjen teknike (në tekstin e metejme:
shfrytezues);
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5. "Tip i prodhimit" eshte prodhimi për të cilin sigurohet certifikata a tipit në pajtim me dispozitat për sigurimin
e prodhimeve;
6. "Venie në perdorim" eshte procedura me të cilen lejohet shfrytezimi i pajisjes teknike;
7. "Inspeksion teknik" eshte kryerja e mbikeqyrjes inspektuese dhe kontrollimi teknik dhe kolaudimeve periodike;
8. "Ndryshim i konsiderueshem i pajisjes teknike" eshte
çdo aktivitet i cili ndikon në sigurimin e saj. Si ndryshim i
konsiderueshem konsiderohet edhe çdo servisim, mirembajtje
ose riparim, të cilat ndikojne në sigurine e pajisjes teknike, dhe
9. "Person juridik i pavarur" eshte personi juridik i cili
punet e veta i kryen në menyre të pavarur dhe të paanshme
në lidhje me palet e interesuara.
Neni 3
Punet e mbikeqyrjes inspektuese të pajisjes teknike i
kryen Inspektorati shteteror për inspektim teknik (në tekstin e metejme: Inpektorati), si organ në perberjen e ministrise kompetente për punet nga sfera e ekonomise (në tekstin e metejme: Ministria).
Neni 4
Punet e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike të
pajisjes teknike i kryejne personat juridike të pavarur për
kontrollime teknike dhe kolaudime periodike (në tekstin e
metejme: personi juridik i pavarur).
II. Kompetencat e Inspektoratit
Neni 5
Inspektorati kryen mbikeqyrjen inspektuese ndaj zbatimit të ligjeve dhe dispozitave teknike gjate shfrytezimit të
pajisjes teknike në fushat në vijim:
- pajisje nën presion;
- ashensore, teleferike, vinca dhe transportues;
- prodhime dhe stabilimente të destinuara për pune në
atmosfere eksploduese; dhe
- stabilimente elektroenergjetike, prodhime elektrike
dhe aparate dhe
- eksploatim të lendeve të para minerale.
Inspektorati kryen mbikeqyrje inspektuese edhe mbi
zbatimin e ligjeve dhe dispozitave tjera gjate kryerjes së
gjurmimeve gjeologjike dhe eksploatimit të lendeve të para
minerale në pajtim me Ligjin për lendet e para minerale.
Neni 6
Inspektorati mban evidencen e personave juridike të
pavarur të cilet i plotesojne kushtet për kryerjen e kontrollit
teknik dhe kolaudimit periodik të percaktuara me kete ligj
dhe të njejten e shpall në veb faqen e vet.
Neni 7
Inspektorati miraton aktvendim për venien në perdorim
si pajisje teknike për prodhimet të cilat prodhohen në Republiken e Maqedonise, si dhe për pajisjen teknike e cila
nuk eshte prodhuar në Republiken e Maqedonise dhe të
njejten e evidenton në evidencen perkatese sipas fushes së
ciles i takon, në pajtim me nenin 5, paragrafi 1 i ketij ligji.
Çdo tip të produktit të destinuar për leshim në tregun e
Republikes së Maqedonise, prodhuesi eshte i detyruar t'ia
paraqese Inspektoratit i cili të njejtin e evidenton në evidencen perkatese sipas fushes të ciles i takon, në pajtim me
nenin 5, paragrafi 1 i ketij ligji.
Inspektorati mban evidence për kontrollet teknike dhe kolaudimet periodike të pajisjes teknike për të cilen merr vendim
për venien në perdorim, si dhe për fatkeqesite e shkaktuara,
avarite ose demet e shkaktuara nga pajisja teknike.
Neni 8
Formen dhe permbajtjen e formularit të evidencave nga
nenet 6 dhe 7 të ketij ligji, si dhe menyren e mbajtjes së
tyre i percakton ministri i Ekonomise.
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III. Organizimi i Inspektoratit
Neni 9
Inspektorati punet nga kompetenca e vet i kryen nepermjet të:
- drejtorit të Inspektoratit (në tekstin e metejme: drejtori),
- inspektoreve shteterore për pajisjet nën presion,
- inspektoreve shteterore për ashensore, teleferike, vinca dhe transportues,
- inspektoreve shteterore për prodhime dhe stabilimente
që i dedikohen punes në atmosfere eksploduese,
- inspektoreve shteterore për stabilimente elektroenergjetike, prodhime dhe instalime elektrike,
- inspektoreve shteterore për pajisje, prodhime dhe stabilimente që i dedikohen shfrytezimit gjate eksploatimit të
lendeve të para minerale,
- inspektoreve shteterore për gjeologji dhe xehetari (në
tekstin e metejme: inspektore shteterore), dhe
- të punesuarve tjere në Inspektorat.
Për kryerjen e puneve të caktuara profesionale, administrative dhe ndihmese nga kompetenca e Inspektoratit formohen forma adekuate organizative të brendshme.
Organizimin e brendshem të Inspektoratit më afer e
percakton ministri i Ekonomise me propozimin e drejtorit.
Neni 10
Me punet e Inspektoratit administron drejtori të cilin e
emeron dhe shkarkon Qeveria e Republikes së Maqedonise, me propozimin e ministrit të Ekonomise.
Drejtor i Inspektoratit mund të emerohet personi i cili
ka të kryer arsimin siperor nga sfera e makinerise, elektroteknikes ose nga sfera tjeter adekuate e lidhur me kompetencat nga neni 5 i ketij neni dhe së paku gjashte vjet pervoje pune në atë fushe.
Neni 11
Drejtori i administron, organizon, koordinon dhe drejton punet e Inspektoratit.
Drejtori percakton nepunes shteteror udheheqes i cili në
mungese të tij e zevendeson dhe e administron punen rrjedhese të Inspektoratit.
Drejtori ndermerr masa dhe kujdeset për aftesimin dhe
perkryerjen profesionale të inspektoreve shteterore nga neni 9 i ketij ligji.
Neni 12
Inspektor shteteror për pajisje nën presion mund të jete
personi i cili ka kryer arsimin siperor nga fusha e makinerise dhe së paku tre vjet pervoje pune në profesion.
Inspektor shteteror për ashensore, teleferike, vinca dhe
transportues mund të jete personi i cili ka kryer arsimin siperor nga sfera makinerise ose elektroteknikes dhe së paku
tre vjet pervoje pune në profesion.
Inspektor shteteror për prodhime dhe stabilimente që i
dedikohen punes në atmosfere eksploduese mund të jete
personi i cili ka kryer arsimin siperor nga sfera e inxhinierise kimike, fizikes ose teknologjise dhe së paku tre vjet
pervoje pune në profesion.
Inspektor shteteror për stabilimente elektroenergjetike,
prodhime dhe pajisje elektrike mund të jete personi i cili ka
kryer arsimin siperor nga sfera e elektroteknikes dhe së paku tre vjet pervoje pune në profesion.
Inspektor shteteror për pajisje, prodhime dhe stabilimente që i dedikohen shfrytezimit gjate eksploatimit të lendeve të para minerale mund të jete personi i cili ka kryer
arsimin siperor nga sfera e xehetarise, makinerise ose elektroteknikes dhe së paku tre vjet pervoje pune në profesion.
Inspektor shteteror për gjeologji dhe xehetari mund të
jete personi i cili ka kryer arsimin siperor nga sfera e xehetarise dhe gjeologjise dhe së paku tre vjet pervoje pune në
profesion.
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Neni 13
Inspektorati i kryen punet në pajtim me programin vjetor të punes.
Në rast të rrezikut të jetes dhe shendetit të njerezve dhe
në situata të cilat kerkojne intervenim urgjent të organeve
shteterore, Inspektorati mund të ndermarre mbikeqyrje inspektuese jashte programit vjetor të punes.
Programin vjetor të punes nga paragrafi 1 i ketij neni e
miraton drejtori dhe ia dorezon ministrit të Ekonomise.
Drejtori pergatit raport vjetor për punen e Inspektoratit
për vitin paraprak dhe ia dorezon për pranim permes ministrise Qeverise së Republikes së Maqedonise, më së voni
deri në fund të muajit janar të ketij viti dhe e shpall në veb
faqen e vet.
Neni 14
Inspektori shteteror në menyre të pavarur i kryen punet
e mbikeqyrjes inspektuese dhe ndermerr masa për të cilat
eshte i autorizuar me kete dhe me ligj tjeter.
Inspektori shteteror punet e mbikeqyrjes inspektuese i
kryen në pajtim me programin vjetor të punes ose me urdheresen e drejtorit, në rastet e percaktuara në nenin 13, paragrafi 2 i ketij ligji.
Neni 15
Inspektori shteteror nuk guxon të kryeje ose të marre
pjese në mbikeqyrje inspektuese mbi subjektin e kontrolluar, nese ai ose anetari i familjes së tij eshte pronar ose
bashkepronar, anetar i organit administrues ose organit
mbikeqyres ose aty ku ai ose anetari i familjes së tij ka interes personal.
Anetar i familjes së inspektorit shteteror nga paragrafi
1 i ketij neni në kuptimin e ketij ligji konsiderohet personi i
cili me të eshte në lidhje gjaku në linje të drejte si dhe
bashkeshorti/ja i tij/e saj.
Veprimet e ndermarra në kundershtim me paragrafin 1
të ketij neni jane të pavlefshme dhe konsiderohen si shkelje
më e rende e detyres zyrtare.
Neni 16
Autorizimin për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese
inspektori shteteror e deshmon me legjitimacion zyrtar.
Inspektori shteteror eshte i detyruar që gjate kryerjes së
mbikeqyrjes inspektuese, ta tregoje legjitimacionin zyrtar,
ndersa me kerkesen e subjektit të kontrolluar, të lejoje ta
shikoje.
Formen dhe permbajtjen e formularit të legjitimacionit
zyrtar, si dhe menyren e dhenies dhe marrjes së legjitimacionit zyrtar nga paragrafi 1 i ketij neni e percakton ministri i
Ekonomise.
Neni 17
Inspektoret shteterore e kryejne mbikeqyrjen inspektuese në menyre efikase, efektive dhe transparente, duke
mbajtur llogari me kete rast për mbrojtjen e interesit publik
dhe deri në shkalle aq sa kjo eshte e mundur për mbrojtjen
e interesit të subjektit të kontrolluar.
Neni 18
Personat juridike dhe fizike mund t'i parashtrojne fleteparaqitje Inspektoratit në lidhje me mbikeqyrjen inspektuese nga inspektoret shteterore.
IV. Menyra e percaktimit të dispozitave teknike
për pajisje teknike
Neni 19
Ministri i Ekonomise, gjegjesisht ministri në kompetencen e të cilit të percaktuar me ligj jane punet e lidhura me
shfrytezimin e pajisjes teknike adekuate miraton dispozita
teknike për fushat nga neni 5, paragrafi 1 i ketij neni të cilat vecanerisht permbajne:
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1) percaktimin e pajisjes teknike e cila eshte objekt i
kontrollit teknik dhe kontrollimit periodik;
2) percaktimin e aktiviteteve dhe orarin kohor të kontrollit teknik dhe kontrollimit periodik;
3) menyren e procedures për kryerjen e kontrollit teknik dhe kontrollimit periodik;
4) kushtet më të aferta të cilat duhet t’i plotesojne personat juridike të pavarur;
5) menyren dhe proceduren e venies në perdorim të pajisjes teknike, dhe
6) llojin e dokumenteve të cilat e percjellin pajisjen teknike gjate venies në perdorim dhe gjate shfrytezimit.
V. Kushtet të cilat duhet t'i plotesojne personat
juridike të pavarur
1. Pranimi i aktvendimit për plotesimin e kushteve për
kryerjen e kontrolleve teknike dhe kontrollimeve
periodike
Neni 20
Kontrollet teknike dhe kolaudimet periodike mund t'i
kryeje vetem personi juridik me seli në Republiken e Maqedonise i cili eshte i regjistruar në Regjistrin tregtar që
mbahet në Regjistrin qendror të Republikes së Maqedonise
për kryerjen e një ose të më shume veprimtarive nga fushat
e percaktuara në nenin 5, paragrafi 1 i ketij ligji si paresore
dhe që ka pranuar aktvendim për plotesimin e kushteve për
kryerjen e kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike.
Aktvendimin për plotesimin e kushteve për kryerjen e
kontrollimeve teknike dhe kolaudimeve periodike nga paragrafi 1 i ketij ligji e miraton ministri i Ekonomise.
Neni 21
Për konfirmimin e kompetences, personi juridik eshte i
detyruar të zbatoje proceduren për akreditim në Republiken
e Maqedonise, në pajtim me dispozitat për akreditim.
Pas marrjes së certifikates për akreditim, personi juridik i parashtron kerkese për konfirmimin e plotesimit të
kushteve për kryerjen e kontrollit teknik dhe kolaudimeve
periodike Inspektoratit. Në kerkese theksohet se për cilen
nga fushat e nenit 5, paragrafi 1 i ketij ligji, personit juridik
kerkon t'i jepet aktvendimi për plotesimin e kushteve për
kryerjen e kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike.
Me kerkesen nga paragrafi 2 i ketij neni personi juridik
eshte i detyruar të dorezoje:
1) aktvendimin për regjistrim në regjistrin tregtar;
2) deshmine që ka lidhur marreveshje për sigurim nga
pergjegjesia e demit nga kryerja e puneve për kontrolle teknike dhe kolaudime periodike;
3) deshmine që personi juridik nuk eshte i gjykuar për
veper penale që e bën të papershtatshem për kryerjen e
kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike jo më të
vjeter se gjashte muaj;
4) deshmine për bonitet pozitiv, ndersa për shoqerite të
cilat jane të sapothemeluara deklaraten nga personi pergjegjes te personi juridik që në afat prej gjashte muajsh duke
llogaritur nga dita e leshimit të aktvendimit për kryerjen e
kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike, do të dorezoje deshmine për bonitet pozitiv;
5) certifikaten për akreditim;
6) deshmine për punesimin e kuadrit profesional, dhe
7) deshmine që nuk i eshte kumtuar ndalim për kryerjen e veprimtarise kontrollime teknike dhe kolaudime periodike të leshuar nga gjykata kompetente.
Nese kerkesa i permban deshmite nga paragrafi 3 i ketij
neni, Inspektorati e njofton ministrine për plotesimin e
kushteve të personit juridik për kryerjen e kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike, në afat prej tete ditesh
nga dita e pranimit të kerkeses.
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Nese kerkesa nuk i permban deshmite nga paragrafi 3 i
ketij neni, Inspektorati e therret personin juridik që ta plotesoje kerkesen në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit
të njoftimit.
Nese personi juridik nuk e ploteson kerkesen me deshmite nga paragrafi 3 i ketij neni në afatin e percaktuar nga
paragrafi 4 i ketij neni, ministri i Ekonomise miraton aktvendim me të cilin e refuzon kerkesen e personit juridik.
Në baze të njoftimit nga paragrafi 4 i ketij neni, ministri i Ekonomise në afat prej tete ditesh nga pranimi i njoftimit miraton aktvendim për plotesimin e kushteve për kryerjen e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike të
personit juridik.
Nese aktvendimi për plotesimin e kushteve për kryerjen
e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike nuk merret
në afat prej 30 ditesh nga dita e parashtrimit të kerkeses,
llogaritet që personi juridik i ploteson kushtet nga nenet 23
dhe 26 të ketij ligji.
Nese personi juridik nuk i ploteson kushtet për kryerjen
e kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike, ministri i
Ekonomise miraton aktvendim me të cilin e refuzon kerkesen e personit juridik.
Kunder aktvendimit nga paragrafet 6, 7 dhe 9 të ketij
neni mund të ngrihet kontest administrativ para gjykates
kompetente.
Neni 22
Aktvendimi për plotesimin e kushteve për kryerjen e
kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike nuk mund
t'i jepet personit juridik nese:
- personat e tij pergjegjes dhe kuadri i tij profesional i
punesuar pergjegjes për kryerjen e operacioneve nga procedurat për kontroll teknik dhe kolaudime periodike, jane: projektues, kryeres, furnizues, prodhues ose shfrytezues të pajisjes teknike, as perfaqesues të autorizuar nga cilado pale,
- personi juridik, personat e tij pergjegjes dhe kuadri i
tij profesional jane të kycur drejtperdrejte ose si perfaqesues të autorizuar në projektimin, kryerjen, marketingun, ose
mirembajtjen e pajisjes teknike të punes, pervec kur behet
fjale për kembimin e informatave teknike ndermjet prodhuesit dhe shfrytezuesit dhe personit juridik të pavarur,
- për personat e tij pergjegjes eshte percaktuar ndalim
për kryerjen e veprimtarise derisa zgjat ndalimi i percaktuar me vendimin e gjykates, dhe
- në raste tjera kur me ligj eshte caktuar ndalim për kryerjen e veprimtarise derisa zgjat ndalimi i percaktuar me
vendimin e gjykates.
2. Personat juridike të pavarur
Neni 23
Personi juridik i pavarur dhe kuadri i tij profesional jane të detyruar t'i kryejne procedurat e kontrollit teknik dhe
kolaudimeve periodike vazhdimisht me shkallen më të larte
të integritetit profesional dhe kompetences teknike dhe të
jene të liruar nga të gjitha presionet vecanerisht në menyre
financiare, të cilat mund të ndikojne në vleresimin ose në
rezultatet nga kontrollet teknike dhe kolaudimet periodike,
vecanerisht nga personat të cilet kane interes nga rezultatet
e kontrollit teknik dhe kolaudimet periodike.
Neni 24
Personi juridik i pavarur eshte i detyruar ta siguroje kuadrin e nevojshem profesional që të mund t'i kryeje menyre
të rregullt detyrat teknike dhe administrative të lidhura me
kontrollin teknik dhe kolaudimet periodike.
Neni 25
Personi juridik i pavarur eshte i detyruar ta kete ose të
kete qasje në pajisjen e nevojshme për kontroll teknik dhe
kolaudime periodike.
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Personi juridik i pavarur eshte i detyruar të rivendos
metodologji dhe procedura për kryerjen e kontrollit teknik
dhe kolaudimeve periodike. Nese personi juridik i pavarur
zbaton metodologji dhe procedura specifike, ato duhet të
jene teknikisht të qendrueshme dhe në pajtim me arritjet
shkencore dhe teknike.
Neni 26
Personi juridik i pavarur eshte i detyruar ta garantoje
paanshmerine e kuadrit të vet profesional gjate kontrolleve
teknike dhe kolaudimeve periodike.
Personi juridik i pavarur eshte i detyruar që çdo vit të
sigurohet nga pergjegjesia e demit i cili mund të shkaktohet
nga kryerja e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike
në lartesi së paku prej 300.000 eurosh me kundervlere në
denare sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise në diten e pageses.
Personi juridik i pavarur, personat pergjegjes te ai dhe
kuadri i tij profesional jane të detyruar ta respektojne besueshmerine profesionale që ka të beje me të gjitha informatat e fituara gjate kryerjes së puneve sipas ketij ligji ose ligji tjeter të lidhur me kryerjen e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike.
Neni 27
Personat juridike të pavarur jane të detyruar që vazhdimisht t'i plotesojne kushtet nga nenet 23 deri 26 të ketij ligji.
Nese personi juridik i pavarur pushon t'i plotesoje
kushtet për kryerjen e kontrollit teknik dhe kontrollimeve
periodike, Inspektorati eshte i detyruar që menjehere ta
njoftoje ministrine, ndersa më së voni në afat prej tete ditesh nga dita e nderprerjes së kushteve. Në baze të njoftimit, ministri i Ekonomise miraton aktvendim me të cilin
shfuqizohet aktvendimi për kryerjen e kontrolleve teknike
dhe kolaudimeve periodike.
Kunder aktvendimit nga paragrafi 2 i ketij neni mund të
ngrihet kontest administrativ para gjykates kompetente.
VI. Menyra e kryerjes së inspeksionit teknik
1. Inspeksioni teknik para venies në perdorim
Neni 28
Secili shfrytezues eshte i detyruar mbaje procedure për
venien në perdorim të pajisjes teknike në pajtim me dispoziten teknike adekuate për kryerjen e kontrollit teknik dhe
kolaudimit periodik.
Neni 29
Pajisja teknike mund të vihet në perdorim për here të
pare ose pas ndryshimit të konsiderueshem nese personi juridik i pavarur ka kryer kontrollin e pare teknik në raport
me kushtet e parapara të shfrytezimit dhe atë në raport me:
- montimin,
- instalimin,
- rregullimin dhe
- sigurimin e pajisjes teknike.
Neni 30
Pas zbatimit të kontrollit të pare teknik, varesisht nga
dispozita teknike për pajisjen teknike lendore, shfrytezuesi
Inspektoratit i parashtron kerkese për venien në perdorim
të pajisjes teknike menjehere, ndersa më së voni në afat
prej tete ditesh nga dita e marrjes së raportit nga kryerja e
kontrollit të pajisjes.
Me kerkesen nga paragrafi 1 i ketij neni, shfrytezuesi
eshte i detyruar ta parashtroje vecanerisht edhe dokumentacionin në vijim: raportin e kryerjes së kontrollit të pajisjes
teknike nga personi juridik i pavarur, deklaraten e vertetuar
nga noteri se ka lidhur marreveshje me personin juridik të
pavarur i cili do të kryeje kontrollime teknike dhe kolaudi-
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me periodike, orarin e kryerjes së kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike dhe dokumentet tjera të percaktuara
në dispozitat teknike për çdo fushe të caktuar.
Në baze të kerkeses së parashtruar, Inspektorati bën verifikimin e dokumentacionit të parashtruar nga paragrafi 2 i
ketij neni për ta konfirmuar plotesimin e kushteve për venien në perdorim të pajisjes teknike.
Në rastet kur eshte dorezuar dokumentacioni nga paragrafi 2 i ketij neni Inspektorati pas kryerjes së verifikimit,
miraton aktvendim për venien në perdorim të pajisjes teknike të shfrytezuesit, në afat prej shtate ditesh nga dita e
parashtrimit të kerkeses.
Aktvendimin për venien në perdorim të pajisjes teknike
nga paragrafi 4 i ketij neni Inspektorati e evidenton në pajtim me nenin 7, paragrafi 3 i ketij ligji.
2. Inspeksioni teknik gjate shfrytezimit
Neni 31
Shfrytezuesi i pajisjes teknike eshte pergjegjes për sigurimin e saj dhe për mirembajtjen e sigurimit të të njejtit
gjate tere kohes së shfrytezimit të saj.
Shfrytezuesi i pajisjes teknike eshte i detyruar t'i realizoje aktivitetet sipas orarit të kryerjes së kontrollit teknik
dhe kolaudimeve periodike të percaktuara me dispoziten
teknike adekuate.
Shfrytezuesi ka të drejte të beje zgjedhjen personale të
personit juridik të pavarur i cili i paraqet aktivitetet nga paragrafi 2 i ketij neni.
Neni 32
Personi juridik i pavarur i cili kryen kontrollin teknik
dhe kolaudimet periodike të pajisjes teknike eshte i detyruar të pergatise raport i cili do të permbaje vleresimin e rezultateve nga kontrollet dhe kolaudimet e zbatuara, dhe të
njejtin t'ia dorezoje shfrytezuesit, më së voni në afat prej
shtate ditesh pas perfundimit të aktiviteteve.
Personi juridik i pavarur vleresimin e rezultateve nga
kontrollet dhe kolaudimet e kryera nga paragrafi 1 i ketij
neni e jep në baze të plotesimit të kushteve për sigurimin e
pajisjes teknike.
Neni 33
Raportin nga kontrolli teknik dhe kolaudimet periodike
të dorezuar nga personi juridik i pavarur shfrytezuesit, nese
eshte e nevojshme varesisht nga pajisja teknike, shfrytezuesi eshte i detyruar t'ia dorezoje Inspektoratit në afat prej
shtate ditesh nga dita e marrjes së raportit.
Neni 34
Në rast të dallimeve në lidhje me orarin për kryerjen e
kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike ndermjet
shfrytezuesit dhe personit juridik të pavarur, si dhe për paraqitjen e dallimeve tjera në lidhje me kontrollet teknike
dhe kontrollimet periodike, shfrytezuesi eshte i detyruar ta
njoftoje Inspektoratin.
Në rastin e paragrafit 1 të ketij neni Inspektorati vendos
në lidhje me dallimet e paraqitura, në baze të mendimit të
personit tjeter juridik të pavarur, të angazhuar me zgjedhje
të rastesishme. Inspektorati për marrjen e rezultateve e njofton shfrytezuesin në afat prej shtate ditesh nga dita e marrjes së rezultateve. Harxhimet për angazhimin e personit tjeter juridik të pavarur bien në barren e subjektit kunder të
cilit eshte miratuar mendimi.
Neni 35
Nese raporti nga kontrolli teknik dhe kolaudimet periodike eshte negativ, shfrytezuesi eshte i detyruar ta shkyce
nga puna pajisjen teknike dhe nese eshte e nevojshme varesisht nga dispozita teknike për pajisjen teknike lendore, për
kete ta njoftoje Inspektoratin.
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Për vazhdimin e perdorimit të pajisjes teknike, shfrytezuesi eshte i detyruar t'i menjanoje shkaqet për raport negativ, të beje kontroll teknik dhe kolaudime periodike të crregullta dhe nese eshte e nevojshme varesisht nga dispozita
teknike për pajisjen teknike lendore për rezultatet ta njoftoje Inspektoratin.
Neni 36
Nese rezultati nga kontrolli teknik dhe kolaudimet periodike eshte negativ, për shkaqe të cilat nuk mund të menjanohen si:
1) demtimi i pajisjes teknike riparimi i së ciles ka shkaktuar ndryshim të konsiderueshem,
2) degradimi i pakthyeshem i cilesive të pajisjes teknike të cilat e garantojne sigurine e saj,
3) nderrimi i lokacionit dhe kushteve të shfrytezimit të
pajisjes teknike, dhe
4) nderrimi i destinacionit të pajisjes teknike, inspektori
eshte i detyruar që të marre aktvendim me të cilin do të
urdherohet venia jashte perdorimit e pajisjes teknike për të
cilen ka marre aktvendim për perdorimin e saj.
Nese shfrytezuesi ka për qellim ta shfrytezoje pajisjen
teknike nga paragrafi 1 i ketij neni, pas kryerjes së intervenimeve mbi të, eshte i detyruar ta zbatoje tere proceduren
për inspeksion teknik gjate venies në perdorim.
3. Inspeksioni teknik gjate fatkeqesive, demtimeve ose
demeve të shkaktuara nga pajisja teknike
Neni 37
Në rast të fatkeqesive, avarive ose demeve të shkaktuara nga pajisja teknike, shfrytezuesi eshte i detyruar që menjehere ta njoftoje Inspektoratin.
Inspektorati eshte i detyruar që në bashkepunim me organet tjera shteterore kompetente të marre pjese në konstatimin e shkaqeve për fatkeqesite, avarite dhe demet e shkaktuara nga paragrafi 1 i ketij neni.
VII. Dispozitat për kundervajtje
Neni 38
Gjobe në shume prej 3.500 deri 5.000 euro me kundervlere në denare do t'i kumtohet për kundervajtje personit juridik nese:
1) çdo lloj prodhimi të destinuar për leshim në treg në
Republiken e Maqedonise nuk ia paraqet Inspektoratit, (neni 7, paragrafi 2);
2) nuk zbaton procedure për venien në perdorim të pajisjes
teknike në pajtim me dispoziten teknike adekuate për kryerjen
e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike (neni 28);
3) pas zbatimit të kontrollit teknik, varesisht nga dispozita teknike për pajisjen teknike lendore, shfrytezuesi Inspektoratit nuk ia parashtron kerkesen për venien në perdorim të pajisjes teknike menjehere, ndersa më së voni tete
dite nga dita e marrjes së raportit nga kryerja e kontrollit të
pajisjes (neni 30);
4) nuk i realizon aktivitetet sipas orarit për kryerjen e
kontrollit teknik dhe kontrollimet periodike të percaktuar
në dispoziten teknike adekuate (neni 31);
5) nuk pergatit raport i cili do të permbaje vleresimin e
rezultateve nga zbatimi i kontrolleve dhe kolaudimeve, dhe
të njejtin nuk ia dorezon shfrytezuesit më së voni në afat
prej shate ditesh pas perfundimit të aktiviteteve (neni 32,
paragrafi 1);
6) në afat prej shtate ditesh nga dita e marrjes së raportit për kryerjen e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike, ndersa të dorezuar nga personi juridik i pavarur, nese
eshte e nevojshme varesisht nga pajisja teknike, nuk ia dorezon Inspektoratit (neni 33);
7) në rast të dallimeve në lidhje me orarin për kryerjen e
kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike ndermjet
shfrytezuesit dhe personit juridik të pavarur, si dhe për dallimet tjera të paraqitura në lidhje me kontrollet teknike dhe kolaudimet periodike, nuk e njofton Inspektoratin (neni 34);
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8) raporti nga kontrolli teknik dhe kolaudimet periodike
eshte negativ, ndersa nuk e shkyc nga puna pajisjen teknike
dhe nese eshte e nevojshme varesisht nga dispozita teknike
për pajisjen teknike lendore për kete nuk e njofton Inspektoratin (neni 35, paragrafi 1);
9) për vazhdimin e perdorimit të pajisjes teknike nuk i
menjanon shkaqet për raportin negativ, nuk bën kontroll
teknik të crregullt dhe kolaudime periodike dhe nese eshte
e nevojshme varesisht nga dispozita teknike për pajisjen
teknike lendore për rezultatet nuk e njofton Inspektoratin
(neni 35, paragrafi 2);
10) nuk e zbaton tere proceduren e inspeksionit teknik
gjate venies në perdorim (neni 36, paragrafi 2), dhe
11) nuk vepron sipas aktvendimit të inspektoreve shteterore.
Gjobe në shume prej 1.300 deri 2.000 euro me kundervlere në denare do t'i kumtohet edhe personit pergjegjes
te personi juridik për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni.
Gjobe në shume prej 1.300 deri 2.000 euro me kundervlere në denare do t'i kumtohet personit fizik për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni.
Për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni krahas gjobes
personit juridik do t'i kumtohet edhe sanksion për kundervajtje ndalim i perkohshem për kryerjen e detyres, në kohezgjatje prej gjashte muajsh deri në pese vjet, ndersa personit pergjegjes te personi juridik do t'i kumtohet sanksion
për kundervajtje ndalim për kryerjen e detyrave në lidhje
me dispozicionin, shfrytezimin, administrimin dhe perdorimin e pajisjes teknike të punes në kohezgjatje prej një deri
në pese vjet.
Inspektoret shteterore për kundervajtjet nga paragrafi 1,
pikat 1, 3, 5, 6 dhe 7 të ketij neni mund t'u kumtojne denim
mandator në vendngjarje personit juridik në shume prej
500 euro me kundervlere në denare, personit pergjegjes te
personi juridik në shume prej 200 euro me kundervlere në
denare, ndersa personit fizik në shume prej 200 euro me
kundervlere në denare.
Për kundervajtjet nga paragrafi 1 i ketij neni eshte kompetente gjykata.
VIII. Dispozitat kalimtare dhe perfundimtare
Neni 39
Personat juridike të cilet kane kryer aktivitete të kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike jane të detyruar
ta harmonizojne punen e tyre me dispozitat e ketij ligji deri
në diten e fillimit të zbatimit të ketij ligji.
Neni 40
Dispozitat teknike nga neni 19 i ketij ligji do të miratohen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të
ketij ligji.
Akti nenligjor nga neni 8 dhe neni 16, paragrafi 3 i ketij ligji do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e
hyrjes në fuqi të ketij ligji.
Neni 41
Rregullorja për formen dhe permbajtjen e formularit të
legjitimacionit të inspektorit shteteror për inspeksionin teknik ("Gazeta zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer
9/2006) do të pushoje të zbatohet me diten e hyrjes në fuqi
të dispozites nga neni 16, paragrafi 3 i ketij ligji.
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1652.
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 ЛОВСТВОТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ловството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јули 2008 година.
Бр. 07-2847/1
11 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО
Член 1
Во Законот за ловството (“Службен весник на Република Македонија” број 20/96, 26/96, 34/97, 69/2004
и 113/2007), во членот 10-а став 2 по зборовите: “црна
врана” се брише запирката, се додава сврзникот “и”,
по зборот “сојка“ се става точка, а зборовите: “и волк“
се бришат.
Во ставот 3 по зборовите: “бизамски глушец“ се додава зборот “волк”.
Член 2
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во ”Службен весник на Република Македонија”.
____________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT PËR GJUETI

Neni 42
Me diten e fillimit të zbatimit të ketij ligji shfuqizohet
Ligji për inspeksionin teknik ("Gazeta zyrtare e Republikes
së Maqedonise" numer 48/99, 82/2005 dhe 79/2007).

Neni 1
Në Ligjin për gjueti (“Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 20/96, 26/96, 34/97, 69/2004 dhe
113/2007), në nenin 10-a, në paragrafin 2 pas fjalëve:
“sorra e zezë” shlyhet presja, shtohet lidhëza “dhe”, pas
fjalës “grifsha” vihet pikë, ndërsa fjalët: “dhe ujku”
fshihen.
Në paragrafin 3, pas fjalëve: "mi bizami,” shtohet fjala
"ujku".

Neni 43
Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e shpalljes në
"Gazeten zyrtare të Republikes së Maqedonise", ndersa do
të zbatohet prej 1 tetor 2008.

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga dita e
botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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1653.
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 АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за административните такси,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.
Бр. 07-2822/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ
Член 1
Во Законот за административните такси (“Службен
весник на Република Македонија” број 17/93, 20/96,
7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 95/2005, и
92/2007), во членот 6 по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:
“4) решенија, дозволи и други исправи во моментот
на издавање на истите, и за поднесоците за нивно издавање кога се поднесуваат во електронски облик.”
Член 2
Во членот 12 став 1 по зборот “странката” се става
запирка и се додаваат зборовите: “освен поднесоците од членот 6 став 1 точка 4 на овој закон”.
Член 3
Во членот 26 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат:
“Кај органите на државната управа таксите се плаќаат во таксени вредносници (административни таксени марки) во износ до 200 денари, а над овој износ се
плаќаат во готови пари на соодветна уплатна сметка
во рамките на трезорската сметка.
Таксата за поднесоците кои се поднесуваат во електронски облик се плаќа во готови пари исклучиво на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка.”
Член 4
Во членот 37 во Тарифата на административните
такси, се вршат следниве изменувања и дополнувања:
1. По тарифниот број 4 се додаваат два нови тарифни броја 4-а и 4-б, кои гласат:
“Тарифен број 4-а
Решение за утврдување на државјанство на Република Македонија
150.
Тарифен број 4-б
Решение за дополнителни запишувања и исправки
во матичните книги
150”.
2. Во тарифниот број 7 точка 1 потточка а) бројот
“250” се заменува со бројот “150”, во потточка б) бројот
“500” се заменува со бројот “250”, во потточка г) бројот
“500” се заменува со бројот “250”, во потточка д) бројот
“1.000” се заменува со бројот “250”, во потточка ѓ)
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бројот “500” се заменува со бројот “250”, во потточка е)
бројот “1.000” се заменува со бројот “250” и во потточка
ж) бројот “100” се заменува со бројот “50”.
3. Во тарифниот број 9 по точката 3 се додаваат четири нови точки 4, 5, 6 и 7, кои гласат:
“4) за регистрирање на оружје
200
5) за дозвола за колекционерско оружје
300
6) за издавање на одобрение за набавување на колекционерско оружје
200
7) за издавање на потврда за оружје од Д категорија
200”.
Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат точки 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 и 15.
4. Во Тарифниот број 10 точка 2 бројот “200” се заменува со бројот “100”.
5. Во Тарифниот број 16 став 1 по зборот “на” се
додава зборот “годишна”, а бројот “600” се заменува
со бројот “300”.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“За издавање на месечна ЦЕМТ дозвола за меѓународен превоз на стока за домашен превозник по секоја
дозвола
500.”
Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6.
6. По Тарифниот број 33-е се додава нов тарифен
број 33-ж, кој гласи:
“Тарифен број 33-ж
За барање за добивање дозвола за трговија со неопасен отпад
50
За дозвола за трговија со неопасен отпад
15.000
За Решението по барање за обновување на дозвола
за трговија со неопасен отпад 5.000.”
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
__________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TAKSAT ADMINISTRATIVE
Neni 1
Në Ligjin për taksat administrative ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë", numër 17/93, 20/96, 7/98,
13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 95/2005 dhe 92/2007),
në nenin 6 pas pikës 3 shtohet pika e re 4 si vijon:
"4) aktvendimet, lejet dhe dokumentet tjera në
momentin e dhënies së të njëjtave, dhe për parashtresat për
dhënien e tyre kur parashtrohen në formë elektronike."
Neni 2
Në nenin 12, paragrafi 1, pas fjalës "pala" vihet presje
dhe shtohen fjalët: "përveç parashtresave nga neni 6,
paragrafi 1, pika 4 e këtij ligji."
Neni 3
Në nenin 26 paragrafët 1 dhe 2ndryshohen si vijon:
"Te organet e administratës shtetërore taksat paguhen
në taksa me vlerë (pulla postare me vlerë) me shumë deri
në 200 denarë , ndërsa mbi këtë shumë paguhen me para në
dorë ekskluzivisht në llogari adekuate për pagesa në kuadër
të llogarisë së arkës.
Taksa për dërgesat të cilat parashtrohen në formë
elektronike paguhet me para në dorë ekskluzivisht në
llogari adekuate për pagesa në kuadër të llogarisë së arkës.
Neni 4
Në nenin 37, në Tarifën e taksave administrative, bëhen
ndryshimet dhe plotësimet në vijim:
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1. Pas numrit të tarifës 4 shtohen dy numra të ri të
tarifës 4-a dhe 4-b si vijon:
"Numri i tarifës 4-a
Aktvendim për përcaktimin e shtetësisë së Republikës
së Maqedonisë
150
Numri i tarifës 4-b
Aktvendim për regjistrimet dhe korrigjimet shtesë në
librat e amzës
150".
2. Në numrin e tarifës 7, në pikën 1. nënpika a)numri
"250" zëvendësohet me numrin "150", në nënpikën b)
numri "500" zëvendësohet me numrin "250", në nënpikën
g) numri "500" zëvendësohet me numrin "250", në
nënpikën d) numri 1000 zëvendësohet me numrin "250",
në nënpikën gj) numri "500" zëvendësohet me numrin
"250", në nënpikën e)numri "1 000" zëvendësohet me
numrin "250" dhe në nënpikën zh) numri "100"
zëvendësohet me numrin "50".
3. Në numrin e tarifës 9, pas pikës 3 shtohen katër pika
të reja 4, 5, 6 dhe 7 si vijon:
4) Për regjistrimin e armës
200
5) Për leje për armë të koleksionit
300
6) Për dhënien e lejs për furnizimin me armë të
koleksionit
200
7) Për dhënien e vërtetimit për armë të kategorisë D
200".
Pikat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11 bëhen pika 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 dhe 15.
4. Në numrin e tarifës 10 në pikën 2 numri "200"
zëvendësohet me numrin "100".
5. Në numrin e tarifës 16, në paragrafin 1 pas fjalës "e"
shtohet fjala "vjetore" ndërsa numri "600" zëvendësohet
me numrin "300".
Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3 si vijon:
"Për dhënien e lejes mujore CEMT për transport
ndërkombëtar të mallit për transportues të vendit për çdo
leje
500.
Paragrafët 3, 4 dhe 5 bëhen paragrafë 4, 5 dhe 6.
6. Pas numrit të tarifës 33-e shtohet numri i ri i tarifës
33-zh si vijon:
"Numri i tarifës 33-zh
Për kërkesën për marrjen e lejes për tregti me
hedhurina të parrezikshme
50
Për lejen për tregti me hedhurina të parrezikshme 15 000
Për aktvendimin ndaj kërkesës për përtëritjen e lejes
për tregti me hedhurina të parrezikshme
5 000"
Neni 5
Ky ligj hyn fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
___________
1654.
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
АКЦИЗИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.
Бр. 07-2825/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

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

16 јули 2008

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Член 1
Во Законот за акцизите (“Службен весник на Република Македонија” број 32/2001, 50/2001, 52/2001,
45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004 и 38/2005), во членот 17 став (2) зборовите: “Законот за утврдување и
наплата на јавните приходи” се заменуваат со зборовите: “Законот за даночната постапка”.
Член 2
Членот 44-а се брише.
Член 3
Во членот 51-в по ставот (1) се додаваат два нови
става (2) и (3), кои гласат:
“(2) Патничките автомобили се ослободени од акциза при нивниот увоз ако се добиени како подарок од
странски донатори, а се наменети за државните органи,
општините, градот Скопје, општините во градот Скопје
и за јавните установи.
(3) Патничките автомобили на хибриден погон
(комбинација на бензински мотор и електромотор) се
ослободени од акциза.”
Член 4
Во членот 61 став (1) воведната реченица се менува
и гласи: “Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во
денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок
на даночниот обврзник - правно лице, ако:”.
Ставот (2) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице
во правното лице и на физичкото лице за прекршоците
од ставот (1) на овој член.”
За прекршокот од ставот (1) точка 11 на овој член
од физичкото лице ќе се одземе моторното возило кое
како погонско гориво користи минерално масло кое
содржи материи за обележување согласно со овој закон.
Ставот (3) се менува и гласи:
“За повторување на прекршоците од ставот (1) на
овој член во рок од две години на правното лице ќе му
се изрече и прекршочна санкција привремена забрана
за вршење на дејност во траење од шест месеца до две
години, на одговорното лице во правното лице забрана
за вршење на професија, дејност или должност во
траење од една до три години, а на физичкото лице даночен обврзник забрана на вршење на дејност во траење од една до две години.”
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
___________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR AKCIZAT
Neni 1
Në ligjin për akcizat ("Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002,
98/2002, 24/2003, 96/2004 dhe 38/2005), në nenin 17,
paragrafi (2) fjalët: "Ligji për përcaktimin dhe pagesën e të
hyrave publike" zëvendësohen me fjalët: "Ligji për
procedurë doganore".
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Neni 44-a shlyhet.

Neni 2

Neni 3
Në nenin 51-v, pas paragrafit (1) shtohet dy paragrafë
të rinj (1) dhe (2) si vijon:
"(2) Automjetet për udhëtarë lirohen nga akcizat gjatë
importit të tyre nëse janë fituar si dhuratë nga donatorë të
huaj, ndërsa u dedikohen organeve shtetërore, komunave,
Qytetit të Shkupit dhe institucioneve publike."
(3) Automjetet për udhëtarë me lëvizje hibride
(kombinim të motorit me benzinë dhe elektromotor)
lirohen nga akcizat.”
Neni 4
Në nenin 61, paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshohet si
vijon:
"Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro me
kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje të
obliguarit tatimor - person juridik, nëse:".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro me
kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet personit përgjegjës
te personi juridik dhe personit fizik për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni."
Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pika 11 të këtij neni
personit fizik do t’i merret automjeti i cili si forcë lëvizëse
shfrytëzon vaj mineral që përmban materie për shënim në
pajtim me këtë ligj.
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Për përsëritjen e kundërvajtjeve nga paragrafi 1 i këtij
neni në afat prej dy vjetësh personit juridik do t'i kumtohet
edhe sanksion për kundërvajtje ndalim i përkohshëm i
kryerjes së veprimtarisë në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh
deri në dy vjet, personit përgjegjës te personi juridik
ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës
në kohëzgjatje prej një deri në tre vjet, ndërsa personit fizik
i obliguar tatimor ndalim për kryerjen e veprimtarisë në
kohëzgjatje prej një deri në dy vjet.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
___________
1655.
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 ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јули 2008 година.
Бр. 07-2872/1
11 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

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

Бр. 88 - Стр. 55

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА
Член 1
Во Законот за вработување на инвалидни лица
(“Службен весник на Република Македонија” број
44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005 и 29/2007), во членот
9 став 1 зборовите: “пет лица” се заменуваат со зборовите “десет лица”, а втората реченица станува став 2.
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.
Член 2
Во членот 11 ставот 2 се менува и гласи :
“Заедницата од ставот 1 на овој член врши увид во
работењето на заштитните друштва, води евиденција
на вработените инвалидни лица, заштитните друштва и
бројот и структурата на вработените во заштитните
друштва, а за констатираните неправилности од спроведувањето на одредбите од овој закон кои се однесуваат на посебните услови за вработување и работење
на инвалидното лице, Заедницата е должна да го информира Државниот инспекторат за труд.”
Член 3
Во членот 15 став 1 процентот “5%” се заменува со
процентот “10%”.
Член 4
Во членот 16-а став 1 воведната реченица се менува
и гласи: “Во рамки на расположливите средства од Посебниот фонд се доделуваат неповратни средства за:”.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Основен критериум за утврдување на висината на
доделените неповратни средства за опрема од точката
3 на овој член е бројот на вработените инвалидни лица.
Висината на средствата кои се доделуваат се утврдува
на следниов начин:
- до 20 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е до 2;
- до 40 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 3 до 5;
- до 60 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 6 до 8;
- до 80 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 9 до 12;
- до 100 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 13 до 20;
- до 130 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 21 до 35;
- до 160 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 36 до 50 и
- до 200 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е над 51.”
Во ставот 2 кој станува став 3 на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: “и ако
барателот не го намалил бројот на инвалидните лица
од членот 9 став 1 на овој закон за чие вработување се
користени средства од Посебниот фонд”.
Ставот 4 се брише.
Ставовите 5, 6 и 7 стануваат ставови 4, 5 и 6.
Член 5
Во членот 16-б став 6 по зборовите: “во сила на
овој закон,” се додаваат зборовите: “а за чие вработување се користени средства од Посебниот фонд,”.
По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:
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“Корисникот на средствата на кој со решение на
Управниот одбор на Агенцијата му се доделени средства од Посебниот фонд врз основа на неточни податоци за кои знаел или морал да знае дека се неточни, односно на друг противправен начин го остварил правото
на доделени средства од Посебниот фонд, е должен во
рок од 60 дена да ги врати примените средства и да ја
надомести евентуалната штета. Ако корисникот на
средствата и Агенцијата не се спогодат, Агенцијата ќе
поднесе тужба до надлежниот суд за враќање на неосновано примените средства.”
Член 6
Во Главата VI зборовите: “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се
заменуваат со зборовите: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.
Член 7
Членот 20 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 1.800 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок на заштитното друштво ако не ги исполнува условите од членот 9
на овој закон.
Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на овој
член и на одговорното лице во заштитното друштво.”
Член 8
Членот 20-а се менува и гласи:
“Глоба во износ од 1.800 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок на правното
лице доколку постапи спротивно од членовите 4-а и
16-б ставови 1 и 7 на овој закон.
Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на
овој член и на одговорното лице во правното лице.”
Член 9
Членот 21 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 1.800 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок на правното
лице ако не ги исполнува условите од членот 5 на овој
закон.
Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на
овој член и на одговорното лице во правното лице.”
Член 10
Членот 22 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 1.800 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече на работодавецот ако
средствата добиени од Посебниот фонд не ги користи
согласно со членот 16-а став 5 од овој закон.”
Член 11
Членот 23 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок на инвалидното лице кое самостојно врши дејност ако средствата
добиени од Посебниот фонд не ги користи согласно со
членот 16-а став 5 на овој закон.”
Член 12
Членот 24 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече на одговорното лице во
Агенцијата ако додели средства спротивно од членот
16 ставови 2, 5 и 7 на овој закон.”
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Член 13
По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи:
“Член 24-а
Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоците предвидени во овој закон, Министерството води постапка за порамнување согласно
со Законот за прекршоците.”
Член 14
Во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон, постојните заштитни друштва се должни да се усогласат со членот 9 став 1 на овој закон.
Постојните заштитни друштва до истекувањето на
рокот од ставот 1 на овој член, можат да користат неповратни средства од Посебниот фонд, ако ги исполнуваат условите утврдени во членот 16-а на овој закон.
Ако по истекување на рокот од ставот 1 на овој
член, постојните заштитни друштва не се усогласат со
членот 9 став 1 на овој закон, престануваат да работат
како заштитни друштва.
Член 15
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
__________
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______________
1656.
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 ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јули 2008 година.
Бр. 07-2857/1
11 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004,
113/2005 и 29/2007), во членот 1 став (3) по зборот
“Агенција“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Член 2
Во членот 2 став (1) по зборот „закон“ се додаваат
зборовите: „и друштво за управување со задолжителни
и доброволни пензиски фондови основано согласно со
Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурувањe“.
Член 3
Во членот 3 став (1) точките 1), 2), 3) и 7) се менуваат и гласат:
„1) „Друштво“ е друштво за управување со задолжителни пензиски фондови кое е основано и работи
согласно со овој закон.
2) „Задолжителен пензиски фонд“ е отворен инвестиционен фонд основан и управуван од страна на
друштво за управување со задолжителни пензиски
фондови и друштво за управување со задолжителни и
доброволни пензиски фондови.

Стр. 58 - Бр. 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3) „Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување“ е агенција на која
и е доверена супервизија на работењето на друштвата
за управување со задолжителни пензиски фондови,
друштвата за управување со доброволни пензиски фондови, друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и професионалните пензиски шеми во согласност со овој закон.
7) „Пренос на средства“ е пренесување на средствата од сметката на членот отворена во еден пензиски
фонд, во друг пензиски фонд со кој управува друго
друштвo за управување со задолжителни пензиски
фондови или друштво за управување со задолжителни
и доброволни пензиски фондови.“
Пo точката 8 сe додаваат три нови точки 9, 10 и 11
кoи гласат:
“9) „Трансакциони провизии“ се надоместокот за
берза на хартии од вредност, надоместокот за депозитар на хартии од вредност и провизијата за правните
лица кои вршат услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на пензиските фондови.
10) „Друштво за управување со задолжителни и
доброволни пензиски фондови“ е акционерско друштво кое управува со задолжителен и со доброволен пензиски фонд согласно со овој закон и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.
11) „Пензиско друштво“ е друштво за управување
со задолжителни пензиски фондови, друштво за управување со доброволни пензиски фондови и друштво за
управување со задолжителни и доброволни пензиски
фондови.“
Член 4
Во член 4 по зборот „уредено“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Член 5
Во членот 7 ставови (2) и (3) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „и друштво за управување
со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Член 6
Во член 11 став (2) точката на крајот на реченицата
се брише и се додаваат зборовите: „што се води во
Централниот регистар на Република Македонија”.
Во ставот (3) зборовите: “Судот каде што се води
трговскиот регистар” се заменуваат со зборовите:
“Централниот регистар на Република Македонија”.
Член 7
Во членот 13 став (1) по зборот „закон” се додаваат
зборовите: „пресметан според методологија”.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Методологијата за пресметка на капиталот од
ставот (1) на овој член ја пропишува Агенцијата.”
Член 8
Во членот 16 ставовите (5) и (6) се менуваат и гласат:
“(5) Доколку постојат само две друштва едното
друштво не смее да купува акции од другото друштво
за управување со пензиски фондови и тие не смеат да
се спојуваат, присоединуваат, делат или на друг начин
да се реорганизираат.
(6) Доколку постојат повеќе од две друштва едно
друштво не смее да купува акции од друго друштво за
управување со пензиски фондови, освен во случај на
спојување и присоединување на друштвата.”
Член 9
Во членот 17 став (3) точка в) зборовите: „мерка на
безбедност” се заменуваат со зборовите: „прекршочна
санкција”.
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Член 10
Во членот 20 став (1) точка а) по зборот „лица“ зборовите: „вклучувајќи и други друштва за управување
со пензиски фондови“ се бришат.
Член 11
Во членовите 21 ставови (1), (2) и (5), 41, 44, 45
став (1) точка в), 59 ставови (7) и (9), 68 ставови (2) и
(3) точка б), 72, 78, 87 став (1) точка б), 97, 102 ставови
(2) и (3), 104 став (2), 108 став (1) точка д) потточка 1),
109, 112, 113 став (1), 117 ставови (1) точка д) и (2), 118
став (2), 119 став (1), 120 став (4), 121 став (2), 122 ставови (1) и (2), 123 став (2) и 126 ставови (1), (2) и (5) по
зборот „друштво“ во различен член и број се додаваат
зборовите: „или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Член 12
По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:
“Член 21-а
(1) Друштвото е должно да има посебна организациона единица за внатрешна ревизија која за својата
работа одговара пред надзорниот одбор на друштвото.
(2) Организационата единица од ставот (1) на овој
член врши постојана и целосна контрола на законитоста и ажурноста на работењето на друштвото особено
преку:
а) следење на спроведувањето на прописите;
б) следење на спроведувањето на интерните процедури и политики и
в) процена на општата ефикасност на работењето
на друштвото.
(3) Организационата единица од ставот (1) на овој
член изготвува годишна програма за работа за наредната година и извештај за внатрешната ревизија за претходната година и ги доставува на усвојување на надзорниот одбор на друштвото, најдоцна до 31 март.
(4) Лице вработено во организационата единица од
ставот (1) на овој член врши работи единствено за внатрешната ревизија.
(5) Организационата единица од ставот (1) на овој
член е должна да ги достави програмата и извештајот
од ставот (3) на овој член до Агенција, истовремено со
нивното доставување до надзорниот одбор на друштвото.“
Член 13
Во членот 22 се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Друштвото е должно да објави извадок од ревидираниот финансиски извештај со мислење на овластениот ревизор, во најмалку еден дневен весник и на
својата веб страница, во рок од 15 дена од усвојувањето на извештајот од страна на собранието на друштвото.”
Член 14
По членот 22 се додава нов член 22-а кој гласи:
“Член 22-а
(1) Претставници на друштвата задолжително учествуваат на обуки од областа на капитално финансирано
пензиско осигурување организирани од Агенцијата.
(2) Агенцијата ги пропишува видот на обуките и
начинот на нивното спроведување.”
Член 15
По членот 39 се додава нова Главата III а со наслов
кој гласи: “ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ” и десет нови члена 39-а, 39-б, 39-в, 39-г, 39-д, 39-ѓ, 39-е, 39-ж, 39-з и
39-ѕ, кои гласат:
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„Член 39-а
(1) Друштво за управување со пензиски фондови се
основа врз основа на дозвола од Агенцијата и управува
со пензиски фонд врз основа на одобрение за управување со пензиски фонд.
(2) Во Централниот регистар на Република Македонија може да се изврши упис на друштвото само ако
тоа има дозвола од Агенцијата издадена согласно со
условите пропишани со овој закон.
(3) Агенцијата поблиску ги пропишува начинот и
постапката за добивање дозвола за основање и одобрение за управување со пензиски фонд.
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Член 39-б
(1) Заради добивање на дозвола за основање на
друштво заинтересираните лица доставуваат до Агенцијата барање со документацијата наведена во членот
39-в од овој закон и деловен план кој ги содржи поединостите за сите надоместоци и провизии што ќе се наплатуваат согласно со овој закон. Барање за одобрение за
управување со пензиски фонд се доставува заедно со барањето за дозвола за основање на друштво.
(2) Барањата од ставот (1) на овој член се поднесуваат
потпишани од овластени потписници на лицето или лицата кои би биле основачи на друштво, во форма пропишана од Агенцијата. Во случај да има повеќе лица кои
имаат интерес да настапат како еден барател, барањата со
документација се поднесува заеднички од името на сите
лица.

ѕ) податоци за лица со посебни овластувања и одговорности кои се предлага да бидат одговорни за инвестиционите одлуки;
и) уверенија дека на лицата кои се членови на органите на раководење и управување на друштвото не им
е изречена прекршочна санкција забрана на вршење на
професија, дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управувањето
со пензиски фондови или финансиски услуги;
ј) план за имплементирање на основањето на друштво и пензиски фонд, како и организационен план за
структурата на друштвото;
к) програма за инвестиционата стратегија на пензискиот фонд и
л) други потребни документи кои ги пропишува
Агенцијата.
(2) Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањата од членот 39-б став (1) на овој закон, Агенцијата
може да побара доставување на дополнителни документи и податоци.
(3) Агенцијата може дополнително да испита одделни факти во врска со барањата и документацијата и
за таа цел може:
а) да се обрати до други надлежни регулаторни и
супервизорски органи и институции во Република Македонија и во странство и
б) да прибира документи и податоци од други извори.

Член 39-в
(1) Кон барањата од членот 39-б став (1) на овој закон се доставува следнава документација:
а) нацрт на статут на друштвото;
б) нацрт на статут на пензискиот фонд со кој ќе
управува;
в) нацрт на договор со чувар на имот;
г) потпишана изјава од овластени потписници на
сите лица кои би биле основачи дека доколку добијат
дозвола ќе основаат друштво и пензиски фонд согласно со овој закон;
д) список на основачите и податоци за поврзаноста
на правните лица и објаснувања за карактерот на таквата поврзаност;
ѓ) за сите лица кои би биле основачи, заверени копии од основачките акти и статутите на друштвата и
извадок од надлежен орган во кој се регистрирани,
имиња и адреси на членови на управните одбори и заверени копии од последните три финансиски извештаи
ревидирани од надворешен овластен ревизор, како и
секој дополнителен доказ потребен за да се покаже дека се исполнети условите од членот 15 ставови (1) и (3)
на овој закон;
е) документи со кои се потврдува дека на датумот
на поднесување на барањата, основачите кои ќе држат
51% од основачкиот капитал на друштвото имаат големо искуство во управување со средства и имаат рејтинг
препорачлив за инвестирање според реномирани меѓународни кредитни рејтинг агенции, најмалку за период
од една година пред да се пријават како основачи;
ж) доказ за потеклото на финансиските средства
што ќе бидат уплатени на име основачки капитал на
друштвото;
з) список на кандидати за членови на управниот одбор и на надзорниот одбор на друштвото заедно со изјави со кои тие се согласни да ги извршуваат овие
функции доколку добијат дозвола за основање и да ги
задоволат сите услови пропишани со овој закон вклучувајќи повлекување од која било функција што претставува конфликт на интереси и е забранета со овој закон, како и опис на нивните стручни квалификации и
на претходното професионално искуство;

Член 39-г
Агенцијата издава дозвола за основање и условно
одобрение за управување со пензиски фонд на заинтересирани лица, врз основа на документите и податоците од членот 39-в на овој закон, доколку не е спротивно
на интересите на осигурениците кои би можеле да се
зачленат во иден пензиски фонд кој ќе се основа согласно со овој закон и по оцена за исполнување на следниве услови:
а) од документите и примените податоци произлегува дека доколку се издаде дозвола, во предложеното
друштво ќе биде уплатен основачкиот капитал пропишан со овој закон;
б) од документите и расположливите податоци произлегува дека барателите располагаат со финансиски
средства за таа намена;
в) од документите и расположливите податоци произлегува дека барателите ги исполнуваат условите за
основачи од членовите 14 и 15 на овој закон;
г) од документите и расположливите податоци произлегува дека лицата предложени за членови на управен одбор и на надзорен одбор и лицата одговорни за
инвестиционото управување, ги исполнуваат условите
утврдени со овој закон;
д) документите поднесени согласно со членот 39-в
од овој закон содржат одредби кои нема да ги загрозат
интересите на членовите на пензискиот фонд или во
тие документи не се пропуштени одредби со кои во доволна мера се заштитени тие интереси;
ѓ) барателите докажале дека обезбедиле или ќе
обезбедат навремено склучување договори за финансиско сметководство и ревизија на друштвото согласно
со овој закон;
е) предложениот назив на идното друштво или називот на идниот пензиски фонд нема да ги доведе во
заблуда членовите на фондот, идните членови и кое
било друго лице кое би можело да има контакти со
друштвото и пензискиот фонд;
ж) работењето на друштвото и на пензискиот фонд
ќе се врши согласно со стандардите на управување со
пензиски фондови и добрите деловни обичаи и
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з) од документите и од податоците произлегува дека
идното друштво нема да врши други дејности, освен оние
за кои е овластено врз основа на овој закон и кои се директно поврзани со управувањето со пензиски фонд.
Член 39-д
(1) Агенцијата одлучува за барањата од членот 39-б
став (1) на овој закон во рок од 60 дена од приемот на
барањата.
(2) На заинтересираните лица на кои им се прифатени
барањата Агенцијата им издава дозвола за основање и
условно одобрение за управување со пензиски фонд.
(3) Заинтересираните лица на кои им е издадена
дозвола за основање и условно одобрение за управување со пензиски фонд се должни да основаат друштво
согласно со поднесената документација, врз основа на
Законот за трговските друштва и овој закон. Друштвото мора да биде основано во рок од 90 дена од приемот
на дозволата, а од оправдани причини Агенцијата може
да го продолжи рокот за најмногу 90 дена.
(4) Доколку заинтересираните лица на кои им е издадена дозвола за основање не основаат друштво во рокот определен со ставот (3) на овој член, по истекот на
тој рок Агенцијата ќе ја одземе дозволата за основање.
Член 39-ѓ
(1) На заинтересираните лица на кои не им е издадена дозвола Агенцијата им доставува одлука со образложение за одбивањето. Овие одлуки се достапни на
јавноста.
(2) Против одлуката од ставот (1) на овој член заинтересираното лице може да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува извршувањето на одлуката.
Член 39-е
(1) Друштвото ја известува Агенцијата за основањето и уписот во Централниот регистар на Република Македонија во рок од 30 дена од извршениот упис. Друштвото е должно да достави заверени копии од основачките акти и статутот на друштвото, последните верзии
на документите од членот 39-в став (1) точки (б) и (в) на
овој закон, копија од условното одобрение од членот 39г на овој закон и други документи во врска со работењето со пензискиот фонд пропишани од Агенцијата.
(2) По исполнување на условите предвидени во членот 39-д став (3) на овој закон и ставот (1) на овој член
условното одобрение за управување со пензиски фонд
станува полноважно.
(3) Друштвото не може да започне со активности на
управување со пензиски фонд, како и маркетинг и испитување на јавното мислење пред добивање на дозволата за основање, одобрението за управување со пензиски фонд и пред уписот во Централниот регистар на
Република Македонија.
Член 39-ж
Сите измени на акционерите, членовите на управниот и надзорниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности или измени и дополнувања на документите и податоците наведени во членот 39-в на овој
закон, подлежат на претходно одобрение од страна на
Агенцијата, освен ако промените се надвор од контролата на друштвото, а тоа ги презело сите потребни мерки за спречување на тие промени. Агенцијата ги цени
таквите промени согласно со одредбите од членот 39-г
на овој закон.
Член 39-з
(1) Агенцијата може да повлече или укине одобрение за управување со пензиски фонд од истите причини заради кои одбива барање согласно со членот 39-в
на овој закон, заради неисполнување на условите од
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членот 39-г на овој закон, по настанување на условите
од членовите 13 став (4), 53 став (6), 126 став (1) и 143
став (4) на овој закон, заради злоупотреба на податоци
за времено распределени осигуреници и членови или
во други случаи на грубо кршење на одредбите на овој
закон и на барање од друштвото.
(2) Пред да го повлече или укине одобрението за
управување со пензиски фонд, Агенцијата ќе го повика
друштвото и ќе му даде можност да ги отстрани незаконитостите и неправилностите во работењето во рок
определен од Агенцијата, освен доколку смета дека таквата можност би била во спротивност со интересите на
членовите на пензискиот фонд или на јавниот интерес.
(3) Агенцијата веднаш ќе го извести друштвото за
одлуката за повлекување или укинување на одобрението за управување со пензиски фонд.
(4) Против одлуката на Агенцијата од ставот (1) на
овој член друштвото може да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го
одложува извршувањето на одлуката
(5) Агенцијата поблиску ја уредува постапката за
повлекување или укинување на одобрение за управување со пензискиот фонд од ставот (1) на овој член.
Член 39-ѕ
(1) Друштвото на кое му е повлечено одобрението
за управување со пензиски фонд врз основа на членот
39-з од овој закон продолжува да работи под надзор на
Агенцијата, на начин пропишан од Агенцијата по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика.
(2) Доколку на друштво му се укине одобрението за
управување со пензиски фонд, врз основа на членот 39з од овој закон, заради заштита на интересите на членовите на пензиските фондови Агенцијата го презема
управувањето и раководењето со тој пензиски фонд, до
исполнување на условите од ставот (3) на овој член, на
начин пропишан од Агенцијата по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика.
(3) Кога одлуката за укинување на одобрението ќе
стане конечна и доколку има најмалку две друштва,
Агенцијата ги распределува членовите во постојните
пензиски фондови со кои управуваат тие друштва согласно со членот 58 став (8) од овој закон, на начин пропишан од Агенцијата.“
Член 16
Во членот 45 став (1) точка б) зборот „брокерските”
се заменува со зборот „трансакционите”.
Член 17
Во членот 46 став (1) зборовите: „друштвата за
управување со пензиски фондови и пензиските фондови“ се заменуваат со зборовите: „пензиските друштва и
задолжителните и доброволните пензиски фондови“.
Во ставот (2) по зборот „лице“ се додаваат зборовите: „со јавни овластувања утврдени со овој закон“.
Во ставот (7) зборовите: „пензиските фондови“ се
заменуваат со зборовите: „задолжителните и доброволните пензиски фондови“.
Член 18
Членот 47 се менува и гласи:
“(1) Агенцијата ги врши следниве работи:
а) спроведува активности за прибирање барања за
основање пензиски друштва , издава, повлекува и одзема дозволи за основање на пензиски друштва, издава
дозволи за вршење дејност - управување со доброволни пензиски фондови, дозволи за вршење дејност – управување со задолжителни пензиски фондови и издава,
одобренија за управување со задолжителни и/или доброволни пензиски фондови;
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б) врши супервизија на работењето на пензиските
друштва и пензиските фондови со кои тие управуваат, а
особено го контролира законитото работење на истите;
в) врши супервизија на работењето на правните лица кои се чувари на средствата на задолжителните
и/или доброволните пензиски фондови и на странските
менаџери на средства на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд во врска со работењето со тие
средства;
г) го промовира, го организира и го поттикнува развојот на капитално финансираното пензиско осигурување во Република Македонија, во соработка со Министерството за труд и социјална политика;
д) ја развива свеста на јавноста за целите и принципите на пензиските друштва и на задолжителните и доброволните пензиски фондови, за придобивките од
членување во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, вклучувајќи ги и целите, принципите и придобивките од учество во професионална пензиска шема, за правата на членовите на задолжителните и доброволните пензиски фондови и за други прашања во
врска со капитално финансираното пензиско осигурување;
ѓ) дава предлог за покренување на прекршочни и
кривични постапки пред надлежен орган против пензиските друштва, чувари на имот на задолжителни и/или
доброволни пензиски фондови, странски менаџери на
средства и други лица во случај на повреда на одредбите на овој закон и на други закони;
е) ги следи и ги разгледува финансиските извештаи
на задолжителните и доброволните пензиски фондови
и на пензиските друштва;
ж) води регистар на агенти;
з) заради обезбедување на ефикасна супервизија и регулатива на капитално финансираното пензиско осигурување и на финансискиот сектор, соработува со Министерството за финансии, Народната банка на Република
Македонија, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и со други органи и институции во земјата и во странство. Обемот, содржината и формата на соработка подетално меѓусебно ги уредува Агенцијата со
надлежните органи и институции;
ѕ) соработува со Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во делот на овластувањата што му се доверени на тој фонд со овој закон;
и) донесува акти согласно со овој закон и согласно
со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување;
ј) донесува интерни упатства за својата работа и изготвува стручни упатства, прирачници и слично, во врска со
капитално финансираното пензиско осигурување;
к) иницира донесување на прописи и други акти во
врска со пензиските друштва и со пензиските фондови
со кои тие управуваат;
л) се зачленува и учествува во домашни и меѓународни организации, кога таквото учество е во интерес
на македонскиот пензиски систем и
љ) врши други работи согласно со овој закон и согласно со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување .
(2) Актите и прописите кои Агенцијата ги донесува
согласно овој закон се објавуваат во “Службен весник
на Република Македонија“.“
Член 19
Во членот 48 зборовите: „друштво“ и „друштвата“
се заменуваат со зборовите: „пензиските друштва“, а
зборовите: „пензиските фондови“ се заменуваат со зборовите: „задолжителните и/или доброволните пензиски
фондови“.
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Член 20
Членот 49 се менува и гласи:
„(1) До Агенцијата можат да се поднесат поплаки
од членови на задолжителните и/или доброволните
пензиски фондови или поранешни членови на тие пензиски фондови против пензиските друштва, за дејствија и активности преземени од страна на тие друштва
кои не се во согласност со закон и со актите на тие
друштва.
(2) До Агенцијата можат да се поднесат поплаки од
членови на задолжителните и/или доброволните пензиски фондови против други лица со кои тие пензиски
фондови и пензиските друштва имале деловни или договорни односи, во случај кога членот верува дека неговите интереси како член на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд биле оштетени како резултат
на кршење на овој закон или Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување од тоа лице во поглед на деловните или договорните односи.
(3) Агенцијата може да се обрати до пензиското
друштво против кое примила поплака заради разјаснување на случајот, доколку тоа нема да наштети на интересите на подносителот на поплаката.
(4) Агенцијата води евиденција на поплаките против пензиските друштва согласно со ставот (3) на овој
член и за тоа објавува статистички податоци во својот
информативен проспект.“
Член 21
Во членот 50 став (2) точка в) зборовите: „пензиски фондови“ се заменуваат со зборовите: „задолжителни и/или доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (6) по точката г) точката се заменува со
точка и запирка и се додаваат две нови точки д) и ѓ),
кои гласат:
“д) определува максимална висина на надоместокот
од членот 98 став (1) точка а) на овој закон и
ѓ) врши и други работи утврдени со статутот на
Агенцијата.”
Во ставот (7) буквите: “и г)” се заменуваат со буквите: “г) и д)”.
По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:
“(8) Против одлука на Управниот одбор на Агенцијата незадоволната страна може да поднесе тужба за
поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата
не го одложува извршувањето на одлуката.”
Член 22
Во членот 51 став (4) точка в) зборовите: „пензиски
фондови“ се заменуваат со зборовите: „задолжителни
и/или доброволни пензиски фондови“.
Во точката д) и ставот (6) точка в) зборовите: „мерка на безбедност” се заменуваат со зборовите: „прекршочна санкција”.
Ставот (9) се менува и гласи:
„Лицата со посебни овластувања и одговорности,
вработени во Агенцијата, кои учествуваат во носењето на одлуките со важно влијание за пензиските
друштва, задолжителните и доброволните пензиски
фондови и членовите мораат да имаат високо образование и работно искуство од најмалку три години во
областа на управувањето со задолжителни и доброволни пензиски фондови, економијата, финансиите,
сметководството, инвестирањето, осигурувањето,
актуарската наука или правото.“
Член 23
Членот 52 се менува и гласи:
“(1) Директорот, заменикот на директорот и вработените во Агенцијата не смеат:
а) да примаат какви било надоместоци или плаќања, да прифаќаат некаква функција или вработување,
или да вршат услуги или да стекнуваат акции во:
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1) пензиско друштво или во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд со кој тоа друштво управува;
2) чувар на имотот на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд или
3) основачи на пензиско друштво и
б) по исклучок од точката а) на овој став, лицата од
ставот (1) на овој член можат да стекнуваат акции
најмногу до 5% во чуварот на имот на задолжителен
и/или доброволен пензиски фонд и во основачи на пензиско друштво.
(2) Ограничувањата пропишани во ставот (1) точка
а) од овој член важат и за време од една година по престанокот на функцијата директор на Агенцијата и заменик на директорот и по престанокот на работниот однос на вработените во Агенцијата.”
Член 24
Членот 53 се менува и гласи:
„(1) Заради извршување на своите должности Агенцијата е овластена:
а) да ги добива на увид сите документи на пензиските друштва и електронската евиденција во врска со
нивното работење и со работењето на пензиските фондови со кои управуваат;
б) да ги добива на увид сите документи и електронска евиденција од точката а) на овој став од чувар на
имот и од странски менаџер на задолжителните и/или
доброволните пензиски фондови;
в) да ги добива на увид сите документи и електронска евиденција од осигурител за начинот на организирање и финансирање на професионалната пензиска шема;
г) да добива информации од членови на управен одбор и на надзорен одбор и други лица вработени во
субјектите од точките а), б) и в) на овој став во врска со
активностите на пензиското друштво, задолжителниот
и/или доброволниот пензиски фонд или професионалната пензиска шема и
д) да бара писмени и лично потпишани изјави од
лицата наведени во точката г) од овој став.
(2) Директорот на Агенцијата може да овласти лице
да влезе во службените простории на:
а) пензиско друштво заради контрола и увид во законитоста во работењето на тоа пензиско друштво и на
пензискиот фонд со кој управува и контрола на примената на статутот и другите акти на тоа друштво;
б) чувар на имот и странски менаџер на средства заради увид и контрола во законитоста на работењето и
во примената на потпишаните договори со односното
пензиско друштво и
в) осигурител заради контрола и увид во законитоста на организирањето и финансирањето на професионалната пензиска шема.
(3) Пензиското друштво, чуварот на имот, странскиот менаџер на средства и осигурителот се должни на лицето овластено за контрола да му ги стават на располагање сите книги, документи и други евиденции во врска со
работењето на пензиското друштво, пензискиот фонд со
кој управува тоа друштво, странскиот менаџер на средства, чуварот на имот, како и организирањето и финансирањето на професионалната пензиска шема.
(4) Видот и обемот на контролата се утврдува со решението за контрола што го донесува директорот на
Агенцијата.
(5) Лицето овластено за контрола изготвува записник и истиот го доставува до Агенцијата. Доколку
Агенцијата утврди неправилности во работењето или
во водењето на деловните книги, со решение ќе му наложи на друштвото, на чуварот на имот, на странскиот
менаџер на средства или на осигурителот истите да ги
отстрани во определениот рок.
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(6) Согласно со ставот (5) од овој член пензиското друштво, чуварот на имот, странскиот менаџер на
средства или осигурителот се должни во определениот рок да ги отстранат неправилностите и да достават известување до Агенцијата за отстранетите
неправилности со приложени докази дека неправилностите се отстранети или исправени. Доколку пензиското друштво не ги отстрани неправилностите,
Агенцијата може да го укине одобрението за управување со задолжителните и/или доброволните пензиски
фондови на тоа друштво.
(7) Доколку Агенцијата при вршењето на контролата во работењето на пензиското друштво и управувањето со задолжителните и/или доброволните пензиски
фондови утврди дека постојат работи или дела кои се
казниви според закон, директорот или лице овластено
од него поднесува пријава за поведување на постапка
пред надлежен орган.
(8) Агенцијата поблиску го пропишува начинот на
вршење на контролата на пензиските друштва.“
Член 25
Членот 54 се менува и гласи:
„(1) Агенцијата објавува извештај за состојбите во
капитално финансираното пензиско осигурување во
Република Македонија за претходната година, до 30 јуни од тековната година. Извештајот содржи податоци
за капитално финансираното пензиско осигурување,
оцена на извршувањето на прописите во областа на капитално финансираното пензиско осигурување и други прашања за кои Агенцијата смета дека се од значење
за капитално финансираното пензиско осигурување.
(2) Агенцијата поднесува извештај за својата работа
за претходната година до Владата на Република Македонија, до 30 јуни од тековната година. Извештајот за работата на Агенцијата се усвојува од Владата на Република Македонија и истиот се доставува за информирање на
Собранието на Република Македонија.”
Член 26
Во членот 55 ставот (1) се менува и гласи:
„Членовите на управниот одбор, директорот, заменикот на директорот, вработените во Агенцијата и
други лица не смеат да оддаваат или користат за лична
употреба никакви информации што ги добиле при вршењето на функциите или овластувањата врз основа на
овој закон и кои се класифицирани со соодветен степен
на тајност согласно со закон. Информациите треба да
се чуваат и пет години по престанокот на функцијата
или овластувањето, односно престанокот на работниот
однос во Агенцијата.”
Во ставот (3) точки в) и г) зборовите: „пензиските
фондови” во различен член и број се заменуваат со зборовите: „задолжителните и/или доброволните пензиски
фондови”, а зборот „друштвата” во различен член и
број се заменува со зборовите: „пензиските друштва”.
Член 27
Во членот 56 став (3) точка а) зборот „друштвата”
се заменува со зборовите: „пензиските друштва”.
Во точката б) зборовите: „тендерска документација”
се заменуваат со зборовите: „обрасци на барања и документација кон барањата за дозвола за основање на друштво и одобрение за управување со пензиски фонд”.
Tочката в) се менува и гласи:
”в) надомест за дозвола за основање на пензиско
друштво, дозвола за вршење дејност - управување со
доброволни пензиски фондови, дозвола за вршење
дејност - управување со задолжителни пензиски фондови и за одобренија за управување со задолжителни
и/или доброволни пензиски фондови;“.
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Член 28
Во членот 57 став (2) по зборот „закон“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Законот за доброволно
капитално финансирано пензиско осигурување“.
Член 29
Во членот 58 ставот (8) се менува и гласи:
„При распределбата на осигурениците во пензиските фондови согласно со ставот (7) на овој член,
Агенцијата обезбедува бројот на осигурениците кои се
распределуваат во секој одделен пензиски фонд да се
определи според приносот на пензискиот фонд и висината на надоместокот од членот 98 став (1) точка а) на
овој закон што го наплатува друштвото кое управува
со тој пензиски фонд, на датумот што го утврдува
Агенцијата.”
Член 30
Во членот 59 став (1) по точката се додава нова реченица која гласи: „Друштвото е должно заедно со договорот за членство на осигуреникот да му достави
поднесок за раскинување на договорот.”
Член 31
Во членот 61 ставови (1) и (7) точка б) зборовите:
„Фондот на пензиското и инвалидското осигурување
на Македонија” се заменуваат со зборот „Агенцијата”.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Во рок од осум работни дена од приемот на времениот договор за членство, Агенцијата писмено го известува членот на пензискиот фонд дека го примила времениот договор за членство со формуларот и дека за
премин од постојниот во идниот пензиски фонд членот
е должен да плати паричен надоместок, согласно со
членот 98 став (1) точка в) на овој закон. Преминот може да се изврши единствено доколку членот кој сака да
премине во идниот пензиски фонд да го пополни и да
го врати формуларот заедно со доказот за платениот
надоместок, во рок од осум работни дена од приемот
на известувањето, со што потврдува дека е согласен да
премине во идниот пензиски фонд.“
Во ставовите (3) и (4) зборовите: „Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија” се
заменуваат со зборот „Агенцијата”, а по зборот „формуларот” се додаваат зборовите: „и доказот за платениот надоместок”.
Во ставот (6) по зборот „формулар” се додаваат
зборовите: „и доказот за платениот надоместок”.
Член 32
Во членот 63 став (2) по зборот „пренос” запирката
се заменува со точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Член 33
Во членот 65 ставот (1) се менува и гласи:
„Кога член на пензиски фонд ќе стекне право на инвалидска пензија, согласно со членот 132-в од Законот
за пензиското и инвалидското осигурување, Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, преку Агенцијата, веднаш го известува друштвото
кое управува со тој пензиски фонд дека членот стекнал
право на инвалидска пензија. На првиот нареден датум
на пренос по денот на приемот на известувањето
друштвото е должно да ги префрли средствата од сметката на тој член во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, освен во случаите
утврдени со членот 90 на овој закон.“
Член 34
Во членот 66 став (1) во петтиот ред по зборот
„Македонија” се додаваат зборовите: „преку Агенцијата”.
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По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Агенцијата ги пропишува начинот и постапката за пренос на средствата во случаите од ставовите (1)
и (3) на овој член и членот 65 од овој закон, како и видот и форматот на податоците кои се разменуваат меѓу
институциите и лицата вклучени во постапката.”
Член 35
По членот 66 се додава нов член 66-а, кој гласи:
“Член 66-а
(1) Уплатените придонеси за членот на пензиски
фонд кој го отповикал утврдениот статус врз основа на
членот 131 став (2) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување се пренесуваат во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.
(2) Агенцијата ги пропишува начинот и постапката
за пренос на средствата од ставот (1) на овој член.”
Член 36
Во членот 69 став (1) точка в) зборовите: “ставови
(1) и (2)” се заменуваат со зборовите: “став (1)”.
Точката г) се менува и гласи:
„г) доставува податоци преку Агенцијата на друштвата или друштвата за управување со задолжителни и
доброволни пензиски фондови во врска со извршениот
пренос на придонесите согласно со точката в) на овој
став;“.
Член 37
Во членот 75 став (3) точка а) по зборовите: „управување со пензиски фондови“ се додаваат зборовите:
„и друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во точката б) по зборот „друштвата“ се додаваат
зборовите: „и друштва за управување со задолжителни
и доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (4) по првата реченица се додава нова реченица која гласи: „Друштвото или друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови
е должно да ги доставува материјалите на одобрување
до Агенцијата и не смее да објави или емитува неодобрен материјал за маркетинг.”
Член 38
Во членот 77 став (1) по зборот „друштво“ и во ставот (5) по зборовите: „некое друштво“ се додаваат зборовите: „или друштво за управување со задолжителни
и доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (3) се додава нова реченица која гласи:
„Агентот е должен сите контакти со членот или со лицата кои имаат право да станат членови на пензиски
фонд да ги врши лично и не смее да склучува договор
за членство преку друго лице.”
Во ставот (6) точка б) зборовите: „мерка на безбедност” се заменуваат со зборовите: „прекршочна санкција”.
По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:
„(11) На лицето избришано од регистарот на агенти
согласно со ставот (8) од овој член нема да му дозволи
повторно запишување во регистарот, во рок од три години од датумот на бришењето.”
Член 39
Во членот 85 ставови (2) и (3) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
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По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно
да ја промени проценетата вредност за одредена хартија од вредност по барање на Агенцијата доколку таа
при контролата утврди дека тоа друштво при процената користело несоодветно пресметана цена за хартијата
од вредност или објективната вредност не одговара на
вистинската состојба на пазарот, како и кога се загрозени интересите на членовите.”
Член 40
Во членовите 86 став (1) и 87 став (1) точка б) зборовите: „март и септември” се заменуваат со зборовите: „јуни и декември”.
Член 41
Во членот 88 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
„(3) Агенцијата поблиску ја пропишува формата и
содржината на финансиските извештаи на друштвата.”
Член 42
Во членот 94 став (1) по зборот „друштво“ се додаваат зборовите: „или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (2) точка ж) зборовите: „пред 31 декември” се заменуваат со зборовите: „заклучно со 31 декември”.
Во ставот (3) зборовите: „дневен весник” се заменуваат со зборовите: „од најтиражните дневни весници“.
Во ставовите (5) и (6) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Член 43
Во членот 95 ставови (1), (2) и (4) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (3) по зборот „друштвото“ се додаваат
зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“, зборовите:
„пред 31 декември” се заменуваат со зборовите: „заклучно со 31 декември“ и зборот „брокерски” се заменува со зборот „трансакциони”.
Член 44
Во членот 96 став (1) точки а) и д) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во точката в) зборовите: „брокерската куќа” се заменуваат со зборовите: „правното лице кое ја врши услугата со хартиите од вредност”.
Во точката (г) зборот „брокерските” се заменува со
зборот „трансакционите”.
Член 45
Во членот 98 став (1) точка б) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во точката в) во првиот ред по зборот „надоместок” зборовите: „од средствата на сметката на член
на пензискиот фонд“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Надоместокот од ставот (1) точка в) на овој член
го уплатува членот на пензискиот фонд кој пристапува
во идниот пензиски фонд. Друштвото кое управува со
пензискиот фонд во кој пристапува членот или претставник на тоа друштво не смее да го плати овој надоместок.”

16 јули 2008

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и
(6), кои гласат:
„(4) Агенцијата за секоја календарска година ја
определува максималната висина на надоместокот од
ставот (1) точка а) на овој член врз основа на реалните
податоци и проекции за бројот на членови и висината
на придонесите, нето средствата на задолжителните
пензиски фондови, податоци за работењето на друштвата или друштвата за управување со задолжителни и
доброволни пензиски фондови и надоместоците на сите вклучени институции во задолжително капитално
финансирано пензиско осигурување.
(5) На актот од ставот (4) на овој член согласност
дава Владата на Република Македонија.
(6) Доколку друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови
не го определи надоместокот од ставот (1) точка а) на
овој член, го наплатува надоместокот определен согласно со ставот (4) од овој член.”
Член 46
Во членот 99 став (1) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (2) зборовите: “точка б)” се заменуваат со
зборовите: “точка а)”.
Член 47
Во членот 100 став (1) по зборот „друштвото“ се
додаваат зборовите: „или друштвото за управување со
задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (2) зборовите: „дневен весник” се заменуваат со зборовите: „од најтиражните дневни весници”.
Ставот (4) се брише.
Член 48
Членот 101 се менува и гласи:
“(1) Трансакционите провизии во врска со трансакции на стекнување или пренос на средствата на пензискиот фонд се плаќаат од средствата на пензискиот
фонд.
(2) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно
да врши контрола на провизиите што се исплаќаат од
средствата на пензискиот фонд со кој тоа управува, на
избраните правни лица кои вршат услуги со хартии од
вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на пензиските фондови, заради сигурност дека
тие провизии се потполно конкурентни со провизиите
што ги наплатуваат други правни лица за слични
трансакции. Заради заштита на интересите на членовите на пензиските фондови Агенцијата може да забрани
поврзано лице на друштвото да врши услуги со хартии
од вредност непосредно поврзани со тргување со
средствата на пензиските фондови.
(3) Заради обезбедување на конкурентноста од ставот (2) на овој член, изборот на домашни правни лица
кои можат да вршат услуги со хартии од вредност се
врши врз основа на најниска провизија, обем на тргување, кадровска, техничка и организациона оспособеност. За да биде избрано домашното правно лице треба
да има вработено најмалку двајца овластени брокери,
со најмалку две години работно искуство како овластен брокер.
(4) Агенцијата ги пропишува потребниот обем на
тргување, кадровската, техничката и организационата
оспособеност.
(5) Изборот на правни лица кои вршат услуги со
хартии од вредност се врши за период од 365 дена, според постапката пропишана во овој член.
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(6) Агенцијата дава согласност на договорите склучени меѓу друштвото или друштвото за управување со
задолжителни и доброволни пензиски фондови и правните лица кои вршат услуги со хартии од вредност. Со
договорот друштвото или друштвото за управување со
задолжителни и доброволни пензиски фондови до
Агенцијата го доставува и тарифникот за провизии.”
Член 49
Во членот 105 став (1) точката з) се менува и гласи:
„з) документи за удел и акции на инвестициони
фондови во Република Македонија кои имаат одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија;”.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Тргувањето со хартиите од вредност на пензиските фондови се врши на регулирани секундарни пазари,
на пазари преку шалтер и на примарни пазари за инструментите кои ги исполнуваат условите од овој
член.”
Во ставот (4) по зборот „друштвото“ се додаваат
зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Член 50
Во членот 106 ставови (4) и (6) по зборот „фондови“ се додаваат зборовите: „и друштва за управување
со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (5) зборовите: „пред датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со
членот 58 став (4) на овој закон” се бришат.
Член 51
Во членот 107 став (1) точка а) во седмиот ред бројот „5” се заменува со бројот „10”.
Во точката ѓ) бројот „20” се заменува со бројот „5”.
Член 52
Во членот 110 по зборот „друштвото“ се додаваат
зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во точките а) и б) зборовите: „на регулиран и институционализиран секундарен пазар” се заменуваат со
зборовите: „извршена преку берза на хартии од вредност овластена од страна на Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија, односно соодветен
надлежен орган во случај на инвестирање на средствата во странство”.
Член 53
Во членот 111 став (1) по зборот „друштвото“ се
додаваат зборовите: „или друштвото за управување со
задолжителни и доброволни пензиски фондови“, а зборовите: „како деловна тајна” се заменуваат со зборовите: „според класификацијата со соодветен степен на
тајност согласно со закон”.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Агенцијата го пропишува начинот на спречување
на злоупотреба на информациите од ставот (1) на овој
член добиени како резултат на службената положба.”
Член 54
По членот 111 се додава нов член 111-а, кој гласи:
“Член 111-а
(1) Лицата од членот 111 став (1) на овој закон се
должни да ја известат Агенцијата за секоја трансакција
со хартии од вредност која ја склучиле во свое име и за
своја сметка, на секои 180 дена или пократко по барање на Агенцијата.
(2) Агенцијата ја пропишува содржината и начинот
на известувањето од ставот (1) на овој член.”
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Член 55
Во членот 115 став (1) по зборот „друштвото“ се
додаваат зборовите: „или друштвото за управување со
задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Во ставот (2) втората реченица се менува и гласи:
„Избраниот субчувар на имот мора да ги исполнува условите од членот 116 став (1) точки б) и в) на овој закон и да има рејтинг препорачлив за инвестирање според реномирани меѓународни кредитни рејтинг агенции. Агенцијата поблиску ги пропишува критериумите
за рангирање на субчуварот на имот.“
Член 56
Во членот 127 став (1) по зборовите: „управување
со пензиски фонд“ и во членот 129 по зборовите:
„управување со пензиски фондови“ се додаваат зборовите: „друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.
Член 57
Насловот на Главата XVI се менува и гласи: “КАЗНЕНИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.
Насловот под точката б) се менува и гласи: “Прекршочни одредби”.
Член 58
Членот 130 се менува и гласи:
„Член 130
Прекршочен орган
(1) За прекршоците утврдени во членовите 133, 134,
135, 136, 136-а и 136-б од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Комисија
за одлучување по прекршок (во натамошниот текст:
Прекршочна комисија).
(2) Директорот на Агенцијата ги определува членовите на Прекршочната комисија од редот на овластените службени лица вработени во Агенцијата, а може да
определи и секретар на Прекршочната комисија.
(3) Прекршочната комисија е составена од три члена од кои еден ја врши функцијата на претседател на
Прекршочната комисија, и тоа:
- претседателот треба да биде дипломиран правник
со положен правосуден испит и најмалку пет години
работно искуство во својата област и
- двајца члена со висока стручна подготовка и најмалку три години работно искуство релевантни за пензиските фондови од областа на правото, економијата,
финансиите, сметководството, инвестирањето, осигурувањето или актуарската наука .
(4) Членовите на Прекршочната комисија имаат
право на надоместок за својата работа во Прекршочната комисија, чија висина ја определува директорот на
Агенцијата која треба да биде разумна и соодветна на
значењето, обемот на работата на членовите и сложеноста на прекршоците.”
Член 59
Членот 131 се менува и гласи:
„Член 131
Работа на Прекршочната комисија
(1) Членовите на Прекршочната комисија се самостојни и независни во работата на Прекршочната комисија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење
и самостојно убедување.
(2) Прекршочната комисија има право да изведува
докази и собира податоци кои се неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и
презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за
прекршоците и/или со друг закон.
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(3) Прекршочната комисија одлучува по прекршоците утврдени во овој закон и изрекува прекршочни
санкции утврдени со овој закон.
(4) Против решенијата на Прекршочната комисија,
со кои се изрекува прекршочна санкција може да се
поднесе тужба за поведување на управен спор пред
управниот суд.
(5) Прекршочната комисија води единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки. Агенцијата го пропишува начинот на евиденција и начинот на пристап до информациите кои се
содржани во евиденцијата.
(6) Прекршочната комисија донесува деловник за
својата работа.”
Член 60
Членот 132 се менува и гласи:
„Член 132
Порамнување
(1) За прекршоците утврдени во членовите 133, 134,
135, 136, 136-а, 136-б, 136-в, 136-г и 136-д од овој закон, овластените лица за контрола се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување пред да поднесат барање за прекршочна постапка.
(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за
поведување на постапка за порамнување, овластеното
лице за контрола составува записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот
на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на самото место и начинот на кој ќе се отстранат штетните
последици од прекршокот.
(3) Овластеното лице за контрола може во постапката за порамнување на сторителот на прекршокот да
му даде платен налог.
(4) Доколку сторителот го прими платниот налог е
должен истиот да го потпише. Примањето на платниот
налог од сторителот на прекршокот се забележува во
записник.
(5) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и платниот налог го потпишува
службено односно одговорно лице кое се нашло на лице место при контролата или друго службено или одговорно лице кое изјавило дека има право да го потпише
записникот и да го прими платниот налог.
(6) Изјавата од ставот (5) на овој член се забележува во записникот.
(7) Овластеното лице за контрола е должно да води
евиденција за покренатите постапки и за нивниот исход.”
Член 61
Членот 133 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 40.000 до 50.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
друштво за управување со задолжителни пензиски
фондови или друштво за управување со задолжителни
и доброволни пензиски фондови доколку:
1) основа повеќе од еден пензиски фонд за време од
десет години по датумот кога ќе започне уплатата на
придонесот во задолжително капитално финансирано
пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4)
од овој закон, спротивно на членот 7 став (2) од овој закон;
2) не овозможи пристап до книгите, документите и
друга евиденција на овластеното лице кое врши контрола во име на Агенцијата и не ги отстрани неправилностите согласно со членот 53 ставови (3) и (6) од овој
закон;
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3) средствата од сметката на член на пензиски фонд
ги даде во залог, асигнација или ги пренесе во полза на
трети лица спротивно на членот 67 став (3) од овој закон;
4) не ги распоредува придонесите, пренесените
средства и приносот од инвестициите на индивидуалните сметки на членовите на пензиските фондови и не
води евиденција согласно со членот 81 од овој закон;
5) не ги претвора средствата од придонесите и пренесените средства во сметководствени единици согласно со членот 82 од овој закон;
6) врши процена на средствата на пензиски фонд
спротивно на правилата содржани во членот 83 од овој
закон;
7) не врши пресметка на нето средствата на фондот
и на вредноста на сметководствената единица на секој
датум на процена и не ја промени проценетата вредност на одредена хартија од вредност, согласно со членот 85 ставови (1), (2) и (4) од овој закон;
8) го води сметководството на друштвото и пензискиот фонд спротивно на законите на Република Македонија и на меѓународните сметководствени стандарди
во смисла на членот 88 од овој закон;
9) наплаќа надоместоци на начин и во износи што
не се предвидени во членовите 98 и 99 од овој закон;
10) надомести трошоци спротивно на членот 103 од
овој закон;
11) инвестира средства од пензискиот фонд спротивно на принципите, целите, инструментите и ограничувањата предвидени во членовите 104,105,107 и 108
од овој закон;
12) продава, купува или користи средства спротивно на ограничувањата од членот 110 на овој закон;
13) го довери управувањето со средствата на пензискиот фонд или ја пренесе одговорноста за тоа врз
друг, спротивно на членот 112 од овој закон;
14) се задолжува спротивно на целите и ограничувањата од членот 113 на овој закон;
15) избраниот чувар на имот не ги исполнува условите од членот 116 на овој закон;
16) не избере чувар на имот на кого ја доверува одговорноста за чување на средствата од пензискиот
фонд или нема постојано договор со чувар на имот согласно со членовите 115 ставови (1) и (2) и 119 од овој
закон;
17) не ги исполни обврските предвидени во членот
122 ставови (1) точки а) и б) и (2) од овој закон;
18) не обезбеди непрекинато извршување на услугите за чување на средствата на пензискиот фонд согласно со членот 123 став (1) од овој закон;
19) постапува спротивно на членот 125 став (5) од
овој закон и
20) не ги пренесе своите права за преземање правни
дејствија на Агенцијата согласно со членот 126 став (5)
од овој закон.
(2) Глоба до десеткратен износ од ставот (1) на овој
член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови
ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема
имотна штета.
(3) Глоба во износ од 40.000 до 50.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
друштво за управување со задолжителни пензиски
фондови, доколку:
1) врши дејности што не се предвидени во членот 7
став (1) од овој закон;
2) не го зголеми акционерскиот капитал согласно со
членот 10 став (2) од овој закон;
3) не го уплати капиталот на начин пропишан со
членот 11 од овој закон;
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4) основачкиот капитал потекнува од извори што не
ги допушта членот 12 ставови (1) и (2) од овој закон;
5) не го одржува и не го зголеми уплатениот капитал пресметан по методологија утврдена од Агенцијата
и не одржува ликвидни средства во износ не помал од
процентот од основачкиот капитал согласно со членот
13 од овој закон;
6) не изврши соодветно усогласување во рок од
шест месеца согласно со членот 14 став (5) од овој закон;
7) не побара согласност за секое стекнување или
пренос на акции согласно со членот 16 став (1) од овој
закон;
8) купи акции на друго друштво за управување со
пензиски фондови или се реорганизира спротивно на
членот 16 ставови (5) и (6) од овој закон и
9) изврши измени без претходно одобрение од
Агенцијата согласно со членот 39-е од овој закон.
(4) Глоба до десеткратен износ од ставот (3) на овој
член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови ако со прекршокот од
ставот (3) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.
(5) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови
или во друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, а за прекршокот од ставот
(3) на овој член само на одговорно лице во друштвото
за управување со задолжителни пензиски фондови.
(6) Глоба до двојниот износ од ставот (5) на овој
член ќе се изрече на одговорното лице во друштвото
од ставот (5) на овој член ако прекршокот го сторил од
користољубие.”
Член 62
Членот 134 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
друштво за управување со задолжителни пензиски
фонд или друштво за управување со задолжителни и
доброволни пензиски фонд, доколку:
1) ги користи своите средства за намени забранети
со членот 20 од овој закон;
2) не ги исполнува барањата предвидени во членот
21 од овој закон;
3) не достави поднесок за раскинување на договорот и не воспостави индивидуална сметка согласно со
членот 59 ставови (1) и (5) од овој закон;
4) оствари контакт или комуникација со членот во
периодот кога членот склучил времен договор за
членство спротивно на членот 61 став (5) од овој закон;
5) не ги исполнува обврските од членот 63 ставови
(1) и (3) на овој закон;
6) не ги пренесе во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија средствата од
сметката на член на пензиски фонд кој стекнал право
на инвалидска пензија согласно со членот 65 од овој закон;
7) не ги исполнува своите обврски во случај на
смрт на член на пензиски фонд предвидени во членот
66 од овој закон;
8) дава или објавува погрешни информации за фонд,
кои можат да ги доведат во заблуда постојните или идните членови на фондот или дава изјави или предвидувања за идните инвестициони резултати за пензиски
фонд, како и не достави на одобрување до Агенцијата
или објави неодобрен материјал за маркетинг и не
постапи по решението на Агенцијата во смисла на
членот 75 ставови (1), (2), (4) и (5) од овој закон;
9) применува постапки на маркетинг на пензиски
фондови забранети со членот 79 од овој закон;
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10) не го утврди приносот за пензискиот фонд со
кој управува согласно со членот 86 од овој закон;
11) не ја исполнува обврската за редовно информирање на членовите на пензискиот фонд согласно со
членот 95 од овој закон;
12) не доставува информации и податоци на Агенцијата или доставува погрешни информации и податоци согласно со членот 96 од овој закон;
13) не ги извести Агенцијата и сите членови на пензискиот фонд за секоја промена на висината на надоместоците, на начин и во рокови предвидени во членот
100 од овој закон;
14) не обезбеди целосна конкурентност на провизиите согласно со членот 101 од овој закон;
15) инвестира средства од пензискиот фонд спротивно на ограничувањата предвидени со членовите 106
и 109 од овој закон;
16) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже
договорот за чување на имот согласно со членот 121 од
овој закон и
17) не постапува согласно со ставовите и мислењата изнесени во актите на Агенцијата.
(2) Глоба до петкратен износ од ставот (1) на овој
член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови
ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема
имотна штета.
(3) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
друштво за управување со задолжителни пензиски
фондови, доколку:
1) не назначи надворешен овластен ревизор со добри референци и не објави извадок од ревидираниот
финансиски извештај со мислење на овластениот ревизор согласно со членот 22 од овој закон.
(4) Глоба до петкратен износ од ставот (3) на овој
член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови ако со прекршокот од
ставот (3) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.
(5) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови
или во друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, а за прекршокот од ставот
(3) на овој член само на одговорно лице во друштвото
за управување со задолжителни пензиски фондови.
(6) Глоба до двојниот износ од ставот (5) на овој
член ќе се изрече на одговорното лице во друштвото
од ставот (5) на овој член ако прекршокот го сторил од
користољубие.”
Член 63
Членот 135 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
друштво за управување со задолжителни пензиски
фондови или друштво за управување со задолжителни
и доброволни пензиски фондови, доколку:
1) не постапи според барањата предвидени во членот 39-е од овој закон;
2) одбие зачленување на осигуреник кој ги исполнува условите пропишани со Законот за пензиското и
инвалидското осигурување во смисла на членот 59 став
7 од овој закон;
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3) не го достави времениот договор за членство до
Агенцијата во рокот предвиден со членот 61 став (1) од
овој закон;
4) не ги обезбеди правата на членот на пензиски
фонд кој престанал да уплаќа придонеси во фондот
пред пензионирањето согласно со членот 64 од овој
закон;
5) врши маркетинг на пензиски фонд на лице во неговите работни простории спротивно на членот 76 од
овој закон;
6) склучува договор за членство или времен договор за членство со физичко лице без посредство на
агент спротивно на членот 77 став (1) од овој закон;
7) не ги почитува барањата во врска со објавување
информативен проспект содржани во членот 94 ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон и
8) не му овозможи увид во информативниот проспект и во статутот на својот фонд на секое лице кое ќе
се пријави за членство во тој фонд или на свој член
спротивно на членот 94 ставови (5) и (6) од овој закон.
(2) Глоба до петкратен износ од ставот (1) на овој
член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови
ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема
имотна штета.
(3) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови
или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.
(4) Глоба до двојниот износ од ставот (3) на овој
член ќе се изрече на одговорното лице во друштвото за
управување со задолжителни пензиски фондови или
друштво за управување со задолжителни и доброволни
пензиски фондови ако прекршокот од ставот (1) на овој
член го сторил од користољубие.”
Член 64
Членот 136 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 40.000 до 50.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на чувар на имот, доколку:
1) не му овозможи пристап до книгите, документите и другата евиденција на овластеното лице кое врши
контрола во име на Агенцијата согласно со членот 53
став (3) од овој закон;
2) не ги врши чувањето на средствата, работењето
во врска со тие средства и евиденцијата на пензиските
фондови одделно за секој пензиски фонд, одвоен од
другите коминтенти и одвоен од сопствените средства,
работење и евиденција согласно со членот 115 став (4)
од овој закон;
3) не ги исполнува условите од членот 116 на овој
закон;
4) не ги исполнува надлежностите од членот 117 на
овој закон;
5) не ја извести веднаш Агенцијата во случај на кршење на договорот за чување на имот, законот или за
дејствие спротивно на интересите на членовите на пензискиот фонд, извршено од страна на друштвото или
на кое било друго лице согласно со членот 118 од овој
закон;
6) ги покрива штетите од средствата на пензискиот
фонд спротивно на членот 120 став (2) од овој закон;
7) не обезбеди потполна доверливост на податоците
согласно со членот 120 став (4) од овој закон;
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8) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже
договорот за чување на имот согласно со членот 121 од
овој закон и
9) во случај на раскинување на договорот за чување
имот, не ги исполни обврските од членот 123 став (2)
на овој закон.
(2) Глоба до десеткратен износ од ставот (1) на овој
член ќе се изрече на чувар на имот ако со прекршокот
од ставот (1) на овој член прибавил поголема имотна
корист или предизвикал поголема имотна штета.
(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во чуварот
на имот.
(4) Глоба до двојниот износ од ставот (3) на овој
член ќе се изрече на одговорното лице во чуварот на
имот ако прекршокот од ставот (1) на овој член го сторил од користољубие. “
Член 65
По членот 136 се додава нов член 136-а, кој гласи:
“Член 136-а
Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко
лице, доколку:
1) како агент на друштво за управување со пензиски фондови не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 77 ставови (2) и (4) од
овој закон и
2) не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 77 ставови (3) и (5) од овој
закон.”
Член 66
По членот 136-а се додава нов член 136-б, кој гласи:
“Член 136-б
Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, доколку:
1) стане член на повеќе од еден пензиски фонд,
спротивно на членот 59 став (8) од овој закон, освен во
случаите кога е тоа допуштено согласно со членот 59
став (9) од овој закон.”
Член 67
По членот 136-б се додава нов член 136-в, кој гласи:
“Член 136-в
(1) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија, доколку:
1) не ги уплаќа придонесите во пензиските фондови избрани од страна на членовите во проценти и рокови определени со членовите 60 и 69 став (1) точка в) од овој закон;
2) не ги исполнува обврските предвидени во членот
68 став (1) од овој закон и
3) не им доставува на друштвата податоци во врска
со уплатата на придонесите согласно со членот 69 став
(1) точка г) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во Фондот
на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.
(3) Надлежен орган за изрекување на прекршочните
санкции од ставовите (1) и (2) на овој член е надлежниот суд.”
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Член 68
По членот 136-в се додава нов член 136-г, кој гласи:
“Член 136-г
(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на одговорно лице во Агенцијата ако прифати функција или
вработување или стекнува акции спротивно на членот
52 од овој закон.
(2) Надлежен орган за изрекување на прекршочната санкција од ставот (1) на овој член е надлежниот
суд.”
Член 69
По членот 136-г се додава нов член 136-д, кој гласи:
“Член 136-д
(1) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
правно лице кое се пријавило за дозвола за основање
друштво и во поднесената документација приложило неточни податоци спротивно на членот 39-в од овој закон.
(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.
(3) Надлежен орган за изрекување на прекршочните
санкции од ставовите (1) и (2) на овој член е надлежниот суд.“
Член 70
Агенцијата може, по барање на член на пензиски
фонд, да ја поништи неговата регистрација во регистарот на членови доколку процените на идната пензија,
врз основа на неговата возраст и стаж до зачленување
во задолжително капитално финансирано пензиско
осигурување, покажуваат дека членувањето е спротивно на неговите интереси.
Член на пензиски фонд може да го достави барањето од ставот (1) на овој член до Агенцијата најдоцна во
рок од 180 дена од влегувањето во сила на овој закон.
Член 71
Максималната висина на надоместокот од придонес
што Агенцијата го определува согласно со членот 36
став (3) од овој закон, за 2008 година ќе го определи за
преостанатиот период од оваа година.
Член 72
До донесувањето на законот за исплата на пензија
преку ануитети или програмирани повлекувања, кога
член на пензиски фонд ќе стекне право на старосна
пензија според Законот за пензиското и инвалидското
осигурување, може да го повлече целиот износ од неговата индивидуална сметка.
До донесување на законот за исплата на пензија
преку ануитети или програмирани повлекувања, кога
член на пензиски фонд нема да стекне право на старосна пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување заради тоа што нема исполнето пензиски стаж најмалку 15 години, може да го повлече целиот износ од неговата индивидуална сметка.
Член 73
Во целиот текст од законот зборовите: „пензиски
фонд” во различен член и број се заменуваат со зборовите: „задолжителен пензиски фонд.”
Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува
на членовите 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 и 56.
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Член 74
Подзаконските прописи кои произлегуваат од овој
закон ќе се донесат во рок од 180 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 75
Одредбите од членот 15 на овој закон ќе започнат
да се применуваат од 1 јануари 2008 година.
Член 76
Со започнување на примената на одредбите од членот 15 на овој закон престануваат да важат одредбите
од Главата III со членовите 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, и 39 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” број
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005 и 29/2007).
Член 77
Во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон, на постојните друштва за управување со
пензиски фондови, на кои им се издадени одобренија
за управување со пензиски фондови за период од десет
години, Агенцијата ќе им издаде одобренија за управување со пензиски фондови со неограничено траење.
Член 78
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
___________
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1657.
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 7
Во членот 35 став 2 по зборовите: "со трасатот" се
става запирка и се додаваат зборовите: "со лицето кое
има сметка кај трасатот".
Во ставот 4 зборот "се" се заменува со зборот "не".

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЧЕК

Член 8
Во членот 54 став 1 точка 1 зборовите: "име или назив" се заменуваат со зборовите: "име, презиме и адреса на физичко лице, односно фирма или назив и седиште".

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за чек,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.
Бр. 07-2805/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЧЕК
Член 1
Во Законот за чек ("Службен весник на Република
Македонија" број 3/2002), во членот 1 по зборот "чек"
се додаваат зборовите: "печатењето и пуштањето на
чековни бланкети во оптек".
Член 2
Во членот 2 став 1 во изразот "Откупување на чек"
зборот "девизна" се брише.
Член 3
Во членот 4 став 1 по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:
"3. Име, презиме и адреса, односно фирма или назив и седиште на трасантот;".
Точките 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 4, 5, 6 и 7.
Член 4
Во членот 6 став 2 зборовите: "може да" се заменува со зборот "ќе".
Член 5
По членот 13 се додаваат нова глава "III-а ЧЕКОВНИ БЛАНКЕТИ" и нов член 13-а, кои гласат:
"III-а ЧЕКОВНИ БЛАНКЕТИ

Член 9
Во членот 67 ставот 3 се брише.
Член 10
Во членот 85 став 3 зборовите: "службеното лице е
должно да" се заменуваат со зборовите: "задолжително
се".
Во алинејата 1 во вториот ред сврзникот "или" се
заменува со сврзникот "и".
Во алинејата 3 зборот "воља" се заменува со зборот
"волја".
Ставот 4 се брише.
Член 11
Насловот на Главата VII. "KАЗНЕНИ ОДРЕДБИ"
се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ".
Член 12
Поднасловот "Кривично дело" пред членот 90 и
членот 90 се бришат.
Член 13
Во членот 91 став 1 во воведната реченица зборовите: "Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе
се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите:
"Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на".
Ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:
"Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице.
Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на физичко лице."
Член 14
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
____________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT PËR ÇEK

Член 13-а
Банките со седиште во Република Македонија можат да печатат и пуштаат во оптек чековни бланкети.
Формата и позадината на чековните бланкети, степенот на заштита на чековните бланкети од фалсификување, како и начинот на нивното пуштање во оптек
го уредуваат банките."

Neni 1
Në Ligjin për çek ("Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 3/2002) në nenin 1 pas fjalës "çek"
shtohen fjalët: "botimi dhe lëshimi në qarkullim i blloqeve
të çeqeve".

Член 6
Во членот 23 став 1 зборовите: "или ñ" се заменуваат со сврзникот "и".

Neni 2
Në nenin 2, paragrafi 1 në shprehjen: "Blerja e çekut"
fjala "devizore" shlyhet.
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Neni 3
Në nenin 4, paragrafi1 pas pikës 2 shtohet pika e re 3 si
vijon:
"3. Emri, mbiemri dhe adresa, gjegjësisht firma ose
titulli dhe selia e trasantit".
Pikat 3, 4, 5 dhe 6 bëhen pika 4, 5, 6 dhe 7.
Neni 4
Në nenin 6, paragrafi 2 fjalët: "mund të" zëvendësohen
me fjalën "do të".
Neni 5
Në nenin 13 shtohet Kreu i ri "III-a BLLOQE TË
ÇEQEVE" dhe nen i ri 13-a si vijon:
" III-a BLLOQET E ÇEQEVE
Neni 13-a
Bankat me seli në Republikën e Maqedonisë mund të
shtypin dhe të lëshojnë në qarkullim blloqe të çeqeve.
Formën dhe sfondin e blloqeve të çeqeve, shkallën e
mbrojtjes së blloqeve të çeqeve nga falsifikimi, si dhe
mënyrën e lëshimit të tyre në qarkullim e rregullojnë
bankat.
Neni 6
Në nenin 23, paragrafi 1 fjalët: "ose dhe" zëvendësohen
me "dhe".
Neni 7
Në nenin 35, paragrafi 2 pas fjalëve: "me trasantin"
vihet presje dhe shtohen fjalët: "me personin i cili ka
llogari te trasantori".
Në paragrafin 4 para fjalës "veprohet" shtohet fjala
"nuk".
Neni 8
Në nenin 54, paragrafi 1, në pikën 1 fjalët: "emri ose
titulli" zëvendësohen me fjalët: "emri, mbiemri dhe adresa
e personit fizik, gjegjësisht firma ose titulli dhe selia".
Neni 9
Në nenin 67 paragrafi 3 shlyhet.
Neni 10
Në nenin 85, paragrafi 3 fjalët: "personi zyrtar e ka për
detyrë të" zëvendësohen me fjalët: "detyrimisht".
Në alinenë 1, në rreshtin e dytë fjala "ose"
zëvendësohet me fjalën "dhe".
Në alinenë 3 fjala "vullnet" nuk është gabim.
Paragrafi 4 shlyhet.
Neni 11
Titulli i Kreut VII. "DISPOZITA NDËSHKUESE"
ndryshohet si vijon: "DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE".
Neni 12
Nëntitulli "Vepër penale" para nenit 90 dhe neni 90
shlyhen.
Neni 13
Në nenin 91, paragrafi 1, në fjalinë hyrëse fjalët: "Me
dënim me para prej 200 000 deri 300 000 denarë do të
dënohet për kundërvajtje", zëvendësohen me fjalët: "Gjobë
në shumë prej 2 000 deri në 4 000 euro me kundërvlerë në
denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje".
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Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro me
kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik.
Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro me
kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen
nga paragrafi 1 edhe personit fizik."
Neni 14
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
____________
1658.
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 ЈАВЕН ДОЛГ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавен долг,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.
Бр. 07-2808/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВЕН ДОЛГ
Член 1
Во Законот за јавен долг ("Службен весник на Република Македонија" број 62/2005), во членот 2 точката 1 се менува и гласи:
„Државен долг се сите финансиски обврски создадени со задолжување на Република Македонија, вклучувајќи го долгот на општините, општините во градот Скопје
и градот Скопје, не вклучувајќи го долгот на јавните
претпријатија и трговските друштва кои се во целосна
или во доминантна сопственост на државата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и на
Народната банка на Република Македонија“.
Точката 2 се менува и гласи :
"Јавен долг е државниот долг и долгот на јавните
претпријатија и трговски друштва кои се во целосна
или доминантна сопственост на државата, општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје и на Народната банка на Република Македонија. "
Во точката 3 по зборот „општините“ се додаваат
зборовите: „општините во градот Скопје“ а по зборот
„државата“ се додаваат зборовите: „општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и Народната
банка на Република Македонија“.
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Во точката 4 по зборот „заем“ запирката се брише
и се додава сврзникот „и/или“, а по зборот „вредност“
се става точка и зборовите до крај на реченицата се
бришат.
По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:
„5. Долгот на Народната банка на Република Македонија се сите финансиски обврски создадени за спроведување на монетарната политика, за поддршка на билансот на плаќање, како и други финансиски обврски
настанати по основ на договор за заем.“
Точките 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат точки 6, 7,
8, 9, 10, 11 и 12.
Член 2
Членот 4 се менува и гласи:
„(1) Задолжувањето на општините, јавните претпријатија и трговските друштва кои се во целосна или
во доминантна сопственост на општините се врши во
согласност со овој закон и со Законот за финансирање
на единиците на локалната самоуправа.
(2) Задолжувањето на општините во градот Скопје,
градот Скопје, јавните претпријатија и трговските
друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на општините во градот Скопје и градот Скопје се
врши во согласност со овој закон, Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и со Законот за градот Скопје.
(3) Начинот и постапката за задолжувањето на општините, јавните претпријатија и трговските друштва
кои се во целосна или доминантна сопственост на државата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, поблиску ги пропишува Владата на Република Македонија.
(4) Сервисирањето на обврските настанати со задолжување на општините, општините во градот Скопје
и градот Скопје го вршат општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје.
(5) Во случај кога Република Македонија се задолжува и им ги отстапува на користење средствата на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје
со позајмување преку државата (он-лендинг), сервисирањето на обврските го врши општината, општината во
градот Скопје и градот Скопје кои се крајни корисници
на средствата добиени со задолжување на Република
Македонија.
(6) Во случај кога Министерството за финансии, во
име на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, ќе изврши сервисирање на обврската од
ставот (4) на овој член, Министерството за финансии
има право на наплата на побарувањето кое вклучува
главнина, камата, затезна камата и други трошоци настанати заради неможност на општината, општината во
градот Скопје и градот Скопје како краен корисник на
задолжувањето, да изврши сервисирање на обврската
на датумот на пристигнување.
(7) Доколку општините, општините во градот Скопје и градот Скопје не извршат плаќање на побарувањето од ставот (5) од овој член кон Министерството за
финансии, Министерството за финансии има право:
- да насочи средства од буџетската сметка на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје
на сметката на Буџетот на Република Македонија, до
износ потребен за наплата на побарувањето и/или
- да задржи дел од дотациите кои треба да се распределат на општината, општината во градот Скопје и
градот Скопје, до износ потребен за наплата на побарувањето.“
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Член 3
Во членот 5 зборот „не“ се брише и се додаваат два
нови става (2) и (3), кои гласат:
„(2) Народната банка на Република Македонија е
носител на јавен долг за кој не важат критериумите и
постапките за задолжување пропишани со овој закон.
(3) Долгот на Народната банка на Република Македонија се користи само за статистички цели“.
Член 4
Во членот 6 зборовите: „а не се гарантирани од државата“ се заменуваат со зборовите: „кои не се носители на јавен долг“.
Член 5
По членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи:
“Член 6-а
(1) Постапката за задолжување пропишана со овој
закон не се однесува на носителите на јавен долг при
отворање на акредитиви, издавање на банкарски гаранции и/или обезбедување на финансиски лизинг.
(2) За секој договор за отворање на акредитив, издавање на банкарска гаранција и/или обезбедување на
финансиски лизинг, носителите на јавен долг имаат обврска да го информираат Министерството за финансии
во рок од пет работни дена.“
Член 6
Членот 7 се менува и гласи:
“(1) Стратегија за управување со јавниот долг (во
натамошниот текст: Стратегија) е акт со кој, за период
од три години се утврдува, како во вкупен износ, така и
во износи за одделни носители на јавниот долг:
- висината на износот (лимитот) на јавниот долг на
среден рок,
- висината на износот (лимитот) на државните гаранции на среден рок,
- максималниот износ на ново задолжување во тековната година и
- максималниот износ на новоиздадени државни гаранции во тековната година.
(2) Со Стратегијата се определува структурата на
јавниот долг, се врши идентификација, следење и управување со ризиците на кои подлежи портфолиото на
јавниот долг и се утврдуваат начините на сервисирање
и управување со јавниот долг.
(3) Владата на Република Македонија на предлог на
министерот за финансии, ја усвојува Стратегијата која
ја донесува Собранието на Република Македонија, најдоцна до крајот на првиот квартал на првата година од
периодот на која се однесува.
(4) За целите на управување со јавниот долг, Стратегијата може да се ажурира и во текот на годината.
(5) Долгот на Народната банка на Република Македонија не се утврдува во Стратегијата.“
Член 7
Во членот 8 став (1) се додава нова реченица која
гласи: „Лимитот на јавниот долг не се однесува на долгот на Народната банка на Република Македонија.“
Ставот (3) се менува и гласи:
„Долгот на општините, општините во градот Скопје
и градот Скопје, на јавните претпријатија и на трговските друштва кои се во целосна или во доминантна
сопственост на државата, општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје и долгот на Народната
банка на Република Македонија влегува во пресметката на јавниот долг, но не претставува обврска на Буџетот на Република Македонија, освен во случаи кога се
издава државна гаранција.“
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Член 8
Во членот 11 став (1) алинеја 6 по зборот „гаранција“ се додаваат зборовите: „односно договор за заем“.
Во алинејата 16 по зборот „Македонија“ се додаваат зборовите: „и управува со вишокот на средства на
сметката на Министерството за финансии;“.
Алинејата 17 се брише.
По алинејата 18 се додаваат три нови алинеи, кои
гласат:
„- посредува во постапката на задолжување на носителите на јавен долг,
- дава препораки на носителите на јавниот долг по
однос на условите за задолжување во случај на финансирање на проекти за кои е потребно задолжување и
- избира овластени учесници на пазарот на државни
хартии од вредност.“
Во ставот (2) алинејата 5 се брише.
По алинејата 8 се додава нова алинеја 9, која гласи:
„- управува со репласманот на средствата од револвинг фондовите создадени преку задолжување на Република Македонија.“
Член 9
Во членот 12 ставот (2) се менува и гласи:
„Проектите предложени за финансирање од ставот
(1) алинеја 1 на овој член, треба да ги исполнат следниве критериуми:
- усогласеност со стратешките документи на Владата на Република Македонија,
- оправданост на намената за која се користат
средствата за вршење на јавна функција и
- носителите на јавниот долг да обезбедат средства
за кофинансирање заради непречена реализација на
проектот.“
Ставот (3) се менува и гласи:
„Проектите предложени за финансирање од ставот
(1) алинеја 1 на овој член, ќе имаат предност доколку
го исполнат критериумот за солвентност на носителот
на јавниот долг кој го предлага проектот.“
Член 10
Во членот 13 став (1) по зборот “сервисирање“ се
додаваат зборовите: “со исклучок на долгот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје“.
Член 11
Во членот 16 став (4) по зборовите: „овластени
претставници“ се додава зборот „избрани“.
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„(7) Договорот за заем за задолжување на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје го
склучува градоначалникот на општината, општината во
градот Скопје и градот Скопје.“
Член 12
Во членот 18 став (4) по зборот „донесена“ се додава зборот „годишна“, а зборовите: „утврдуваат видот и
карактеристиките на“ се заменуваат со зборовите:
„утврдува максималниот износ на ново задолжување
преку“.
Во ставот (6) зборовите: „со кои се тргува на меѓународен финансиски пазар“ се бришат.
Член 13
Во членот 19 ставот (1) се менува и гласи:
„Депозитарот за хартии од вредност води Регистар
на сопственици на државните хартии од вредност.“
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
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„(2) Депозитарот за хартии од вредност го избира
министерот за финансии.“ Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).
Член 14
Во членот 20 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, Министерството за финансии до имателите на државни хартии од вредност не доставува покана за учество на
предвремен откуп, доколку во самиот документ за емисија се предвидува правото Министерството за финансии во секое време да изврши предвремен откуп под
услови дефинирани во документот.
(5) Министерството за финансии јавно го објавува
предвремениот откуп од ставот (4) на овој член.“
Член 15
Членот 21 се менува и гласи:
“(1) Проектите за чие финансирање се бара издавање на државна гаранција потребно е да ги исполнат
следниве критериуми:
- усогласеност со стратешките документи на Владата на Република Македонија,
- оправданост на намената за која се користат
средствата за извршување на јавната функција и
- обезбедени средства за кофинансирање заради непречена реализација на проектот.
(2) Проектите за чие финансирање се бара издавање
на државна гаранција, ќе имаат предност доколку го
исполнат критериумот за солвентност на носителот на
јавниот долг кој го предлага проектот.“
Член 16
Во членот 22 став (1) зборот „барање“ се заменува
со зборот „иницијатива“.
Во ставот (2) зборот „Барањето“ се заменува со зборот „Иницијативата“.
По ставот (5) се додаваат три нови става (6), (7) и
(8), кои гласат:
„(6) Пред добивање на државна гаранција носителот на јавен долг е обврзан да му плати на Министерството за финансии еднократна провизија во висина од
0,5% од износот на државната гаранција.
(7) Провизијата од ставот (6) на овој член претставува приход на Буџетот на Република Македонија.
(8) Доколку носителот на јавен долг има ненамирени обврски кон државата по основ на државна гаранција или заем предвиден со овој закон, истиот не може да
добие ново обезбедување со државна гаранција, односно заем се до моментот на регулирање на пристигнатата обврска.“
Член 17
Во членот 23 ставот (6) се менува и гласи:
„Доколку носителот на јавниот долг, во чие име е
издадена државна гаранција, е општина, општина во
градот Скопје и градот Скопје, јавно претпријатие или
трговско друштво кое е во целосна или во доминантна
сопственост на државата, општината, општината во
градот Скопје и градот Скопје, Министерството за финансии, за наплата на побарувањето од ставот (5) на
овој член, има право:
- да насочи средства од буџетската сметка на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје
на сметката на Буџетот на Република Македонија, до
износ потребен за наплата на побарувањето и/или
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- да задржи дел од дотациите кои треба да се распределат на општината, општината во градот Скопје и
градот Скопје, до износ потребен за наплата на побарувањето.“
Член 18
По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи:
„Забрана за задолжување
Член 24-а
(1) Јавните претпријатија и трговските друштва кои
се во целосна или доминантна сопственост на државата, не можат да започнат со постапка за задолжување
од денот на донесувањето на одлуката за распишување
на парламентарни избори до завршувањето на изборот
на пратеници во Собранието на Република Македонија.
(2) Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и јавните претпријатија формирани од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје,
не можат да започнат со постапка за задолжување од
денот на донесувањето на одлуката за распишување на
локални избори до завршувањето на изборот на градоначалник или членови на советот.“
Член 19
Во називот на поглавјето IV по зборот „државата„
се додаваат зборовите: „ОПШТИНИТЕ, ОПШТИНИТЕ
ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ И ГРАДОТ СКОПЈЕ“.
Член 20
Членот 25 се менува и гласи:
„(1) Иницијатива за поведување на преговори за
склучување на договор за заем, јавното претпријатие,
односно трговското друштво кое е во целосна или во
доминантна сопственост на државата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, се започнува само по претходна согласност на Владата на Република Македонија.
(2) Иницијативата од ставот (1) на овој член задолжително содржи позитивно мислење од Министерството за финансии.
(3) Во преговорите од ставот (1) на овој член задолжително учествуваат претставници од Министерството
за финансии и други овластени претставници од Владата на Република Македонија.
(4) Јавното претпријатие, односно трговското
друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на државата, општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје може да склучи договор за заем, по донесување на посебен закон за секое ново задолжување кај странски заемодавачи.
(5) Јавното претпријатие, односно трговското
друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на државата, општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје може да склучи договор за заем, по претходно донесена одлука од Владата на Република Македонија, за секое ново задолжување кај
домашни заемодавачи.
(6) Во случај кога договорот за заем предвидува позајмување преку државата (он-лендинг), а јавното претпријатие, односно трговското друштво кое е во целосна
или во доминантна сопственост на државата е краен
корисник на заемот, министерот за финансии склучува
договор за заем, по донесување на посебен закон за секое ново задолжување кај странски заемодавачи.
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(7) Во случај Министерството за финансии, во име
на јавното претпријатие да изврши сервисирање на обврската од ставот (6) на овој член, Министерството за
финансии има право на наплата на побарувањето кое
вклучува главнина, камата, затезна камата и други трошоци настанати заради неможност на носителот на јавен долг кој е краен корисник на средствата добиени
со задолжувањето, да изврши сервисирање на обврската на датумот на пристигнување.
(8) За наплата на побарувањето од ставот (7) на овој
член, Министерството за финансии има право:
- да насочи средства од буџетската сметка на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје
основач на јавното претпријатие на сметката на Буџетот на Република Македонија, до износ потребен за
наплата на побарувањето и/или
- да задржи дел од дотациите кои треба да се распределат на општината, општината во градот Скопје и
градот Скопје, до износ потребен за наплата на побарувањето.“
Член 21
Во членот 26 став (1) по зборот „општините“ се додаваат зборовите: „општините во градот Скопје“.
Во ставот (2) по зборот „Општините“ се додаваат
зборовите: „општините во градот Скопје“.
Во ставот (3) по зборовите: „на општините“ се додаваат зборовите: „општините во градот Скопје“.
Член 22
Во членот 27 став (2) по зборот „поднесува“ се додаваат зборовите: „за информирање“, а зборовите: „завршната сметка на Буџетот на Република Македонија
за претходната година, за информирање“ се заменуваат
со зборовите: „Стратегијата за управување со јавен
долг“.
Во ставот (3) зборот „реализирани“ се заменува со
зборот „активирани“.
Член 23
Во називот на Главата VII зборот „КАЗНЕНИ“ се
заменува со зборот „ПРЕКРШОЧНИ“.
Член 24
Насловот пред членот 28 се брише, а членот 28 се
менува и гласи:
„Глоба во износ од 100.000 до 200.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на јавното претпријатие и трговското друштво-носител на јавен долг
за сторен прекршок, доколку:
- не поднесе информација до Министерството за
финансии (членови 6-а став (2) и 26),
- не ги уплати средствата во корист на сметката на
Буџетот на Република Македонија (член 23 став (3)),
- започне постапка за задолжување по денот на донесувањето на одлука за распишување на избори (член
24-а) и
- започне преговори за задолжување, без претходна
согласност на Владата на Република Македонија (член
25 став (1)).“
Член 25
Членот 29 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 10.000 до 30.000 евра, во денарска противвредност, ќе се изрече за прекршок на
одговорното, односно раководното лице на носителот
на јавен долг за сторен прекршок, доколку:
- не поднесе информација до Министерството за
финансии (членови 6-а став (2) и 26),
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- започне преговори за задолжување, без претходна
согласност на Владата на Република Македонија (членови 16, став (2) и 25 став (1)),
- не ги уплати средствата во корист на сметката на
Буџетот на Република Македонија (член 23 став (3)) и
- започне постапка за задолжување по денот на донесувањето на одлука за распишување на избори
(член 24а).“
Член 26
По член 29 се додава нов член 29-а, кој гласи:
„Член 29-а
За прекршоците пропишани со овој закон, прекршочната постапка ја води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.“
Член 27
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
___________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR BORXHIN PUBLIK
Neni 1
Në Ligjin për borxhin publik (“Gazeta zyrtare e Republikes së Maqedonise” Numer 62/2005). në nenin 2 pika 1
ndryshon si vijon:
“Borxh shteteror jane të gjitha obligimet financiare të
krijuara me ngarkimin me borxh të Republikes së Maqedonise, perfshire edhe borxhin e komunave, komunave të Qytetit
të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, duke mos e perfshire borxhin e ndermarrjeve publike dhe të shoqerive tregtare të cilat
jane në pronesi të plote ose dominuese të shtetit, komunave,
komunave të qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit dhe të
Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise.”
Pika 2 ndryshon si vijon:
“Borxh publik eshte borxhi shteteror dhe borxhi i ndermarrjeve publike dhe i shoqerive tregtare të cilat jane në
pronesi të plote ose dominuese të shtetit, komunave, komunave të qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit dhe të
Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise. "
Në piken 3 pas fjales “komunat” shtohen fjalet: “komunat e qytetit të Shkupit” kurse pas fjales “shtetit” shtohen
fjalet. “komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe
Qytetit të Shkupit dhe të Bankes Popullore të Republikes
së Maqedonise”
Në piken 4 pas fjales ”hua” presja shlyhet dhe shtohen
fjalet: “dhe/ose” kurse pas fjales “vlere” vihet pike dhe fjalet deri në fund të fjalise shlyhen.
Pas pikes 4 shtohet pike e re 5, si vijon:
„5. Borxh i Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise jane të gjitha obligimet financiare të krijuara për
zbatimin e politikes monetare, për mbeshtetjen e bilancit të
pageses si dhe obligime të tjera financiare të krijuara në baze të marreveshjes për hua.”
Pikat 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11 behen pika 6, 7, 8, 9, 10,
11, dhe 12.
Neni 2
Neni 4 ndryshon si vijon:
“(1) Ngarkimi me borxh i komunave, ndermarrjeve
publike dhe i shoqerive tregtare të cilat jane në pronesi të
plote ose dominuese të komunave behet në perputhje me
kete ligj dhe me Ligjin për financimin e njesive të vetadministrimit lokal.
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(2) Ngarkimi me borxh i komunave të Qytetit të Shkupit, Qytetit të Shkupit, ndermarrjeve publike dhe i shoqerive tregtare të cilat jane në pronesi të plote ose dominuese të
komunave të qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, behet në perputhje me kete ligj, me Ligjin për financimin e
njesive të vetadministrimit lokal dhe me Ligjin për Qytetin
e Shkupit.
(3) Menyren dhe proceduren e ngarkimit me borxh të
komunave, ndermarrjeve publike dhe shoqerive tregtare të
cilat jane në pronesi të plote ose dominuese të shtetit, komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe të Qytetit të
Shkupit, më për së afermi i percakton Qeveria e Republikes së Maqedonise.
(4) Servisimin e obligimeve të krijuara me ngarkimin
me borxh të komunave, komunave të Qytetit të Shkupit
dhe të Qytetit të Shkupit e kryejne komunat, komunat e
qytetit të Shkupit dhe Qyteti i Shkupit.
(5) Në rastin kur Republika e Maqedonise ngarkohet
me borxh dhe mjetet ua kalon në shfrytezim komunave,
komunave të Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, me
huamarrje permes shtetit (on-lending), servisimin e obligimeve e bën komuna, komuna e Qytetit të Shkupit dhe
Qyteti i Shkupit të cilet jane shfrytezues të fundit të mjeteve që i kane marre permes ngarkimit me borxh të Republikes së Maqedonise.
(6) Në rastin kur Ministria e Financave, në emer të komunes, komunes së Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, do ta beje servisimin e obligimit nga paragrafi (4) i ketij neni, Ministria e Financave ka të drejte arketimi të kerkeses e cila e perfshin kryegjene, kamaten, kamatevonesen
dhe shpenzime të tjera të krijuara për shkak të pamundesise
së komunes, komunes së qytetit të Shkupit dhe të Qytetit të
Shkupit si shfrytezues i fundit i borxhit, ta beje servisimin
e obligimit në daten e maturimit.
(7) Nese komunat, komunat e Qytetit të Shkupit dhe
Qyteti i Shkupit nuk e bejne pagesen e kerkeses nga paragrafi (5) i ketij neni, kah Ministria e Financave, Ministria e
Financave ka të drejte:
- të barte mjete nga llogaria buxhetore e komunes, komunes së Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit në llogari të Buxhetit të Republikes së Maqedonise, në lartesine
e shumes së nevojshme për arketimin e kerkeses, dhe/ose
- të mbaje një pjese nga dotacionet të cilat duhet t’u
shperndahen komunes, komunes së Qytetit të Shkupit dhe
Qytetit të Shkupit, deri në shumen e nevojshme për arketimin e kerkeses. “
Neni 3
Në nenin 5 fjala “nuk” shlyhet dhe shtohen dy paragrafe të rinj (2) dhe (3), si vijojne:
“(2) Banka Popullore e Republikes së Maqedonise eshte bartese e borxhit publik për të cilin nuk vlejne kriteret
dhe procedurat për ngarkim me borxh të percaktuara me
kete ligj.
(3) Borxhi i Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise shfrytezohet për qellime statistikore”
Neni 4
Në nenin 6 fjalet: “kurse nuk jane të garantuara nga
shteti” zevendesohen me fjalet: “të cilet nuk jane bartes të
borxhit publik.”
Neni 5
Pas nenit 6 shtohet nen i ri 6-a, si vijon:
“Neni 6-a
(1) Procedura e ngarkimit me borxh e percaktuar me
kete ligj nuk ka të beje me bartesit e borxhit publik gjate
hapjes së akreditivave, leshimit të garancive bankare
dhe/ose sigurimit të lizingut financiar.
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(2) Për çdo marreveshje për hapjen e akreditivit, leshimit të garancise bankare dhe/ose për sigurimin e lizingut financiar, bartesit e borxhit publik e kane për detyre ta informojne Ministrine e Financave në afat prej 5 ditesh pune.”
Neni 6
Neni 7 ndryshon si vijon:
“(1) Strategjia për menaxhimin me borxhin publik (në
tekstin e metejme: Strategjia) eshte akt me të cilin, brenda
periudhes tre vjecare, percaktohet, si në shumen e pergjithshme ashtu edhe në shuma për bartes të caktuar të borxhit publik:
- lartesia e shumes (limiti) së borxhit publik në afat të
mesem ;
- lartesia e shumes (limiti) së garancive shteterore në
afat të mesem ;
- shuma maksimale e ngarkimit të ri me borxh brenda
vitit rrjedhes; dhe
- shuma maksimale e garancive të reja të leshuara shteterore brenda vitit rrjedhes.
(2) Me strategjine percaktohet struktura e borxhit publik, behet identifikimi, ndjekja dhe menaxhimi i rreziqeve
të cileve u nenshtrohet portofoli i borxhit publik dhe percaktohen menyrat e servisimit dhe menaxhimit me borxhin
publik.
(3) Qeveria e Republikes së Maqedonise, me propozimin e ministrit të Financave, e miraton strategjine të cilen e
miraton Kuvendi i Republikes së Maqedonise, më së voni
deri në fund të kuartalit të pare të vitit të pare të periudhes
për të cilen ka të beje.
(4) Për qellimet e menaxhimit me borxhin publik, Strategjia mund të perditesohet edhe gjate vitit.
(5) Borxhi i Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise nuk percaktohet në Strategji.”
Neni 7
Në nenin 8 paragrafin (1) shtohet fjali e re si vijon:
“Limiti i borxhit publik nuk ka të beje me borxhin e Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise.”
Paragrafi (3) ndryshon si vijon:
“Borxhi i komunave, komunave të Qytetit të Shkupit
dhe Qytetit të Shkupit, i ndermarrjeve publike dhe i shoqerive tregtare të cilat jane në pronesi të plote ose dominuese
të shtetit, komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe
Qytetit të Shkupit dhe borxhi i Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise, bën pjese në perllogaritjen e borxhit
publik, por nuk paraqet obligim të Buxhetit të Republikes
së Maqedonise, pervec në rastet kur leshohet garanci shteterore.”
Neni 8
Në nenin 11, paragrafi (1) alineja 6, pas fjaleve: “garancise së aktivizuar” shtohen fjalet: “perkatesisht marreveshjes për hua”.
Në alinene 16 pas fjales “Maqedonise” shtohen fjalet:
“dhe menaxhon me tepricen e mjeteve në llogarine e Ministrine e Financave;”
Alineja 17 shlyhet.
Pas alinese 18 shtohen tri aline të reja, si vijojne:
“- ndermjeteson në proceduren e ngarkimit me borxh të
bartesve të borxhit publik;
- u jep rekomandime bartesve të borxhit publik në lidhje me kushtet e ngarkimit me borxh në rast të financimit të
projekteve për të cilat nevojitet ngarkimi me borxh, dhe
- zgjedh pjesemarres të autorizuar në tregun e letrave
shteterore me vlere.”
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Në paragrafin (2) alineja 5 shlyhet.
Pas alinese 8 shtohet aline e re 9, si vijon:
“- menaxhon me ridedikimin e mjeteve nga fondet revolving të krijuar permes ngarkimit me borxh të Republikes së Maqedonise.”
Neni 9
Në nenin 12 paragrafi (2) ndryshon si vijon:
“Projektet e propozuara për financim nga paragrafi 1
alineja 1 të ketij neni, duhet t’i permbushin kriteret si vijon:
- harmonizimin me dokumentet strategjike të Qeverise
së Republikes së Maqedonise;
- arsyetim të dedikimit për të cilin shfrytezohen mjetet
për kryerje të funksionit publik, dhe
- bartesit e borxhit publik të sigurojne mjete për bashkefinancim me qellim të realizimit pa pengesa të projektit.”
Paragrafi (3) ndryshon si vijon:
“Projektet e propozuara për financim nga paragrafi 1
alineja 1 të ketij neni, do të kene perparesi nese e plotesojne kriterin e aftesise paguese të bartesit të borxhit publik i
cili e propozon projektin.”
Neni 10
Në nenin 13 paragrafi (1) pas fjaleve: “servisim” shtohen fjalet: “me perjashtim të borxhit të komunave, komunave në Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit.”
Neni 11
Në nenin 16 paragrafin (4) pas fjaleve: “perfaqesues të
autorizuar” shtohen fjalet: “të zgjedhur”.
Pas paragrafit (6), shtohet paragraf i ri (7), si vijon:
“(7) Marreveshjen për hua për ngarkim me borxh të komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe të Qytetit të
Shkupit e lidh kryetari i komunes, kryetari i komunes së
Qytetit të Shkupit dhe kryetari i Qyteti i Shkupit.”
Neni 12
Në nenin 18 paragrafi (4) pas fjales “e miratuar” shtohet fjala “vjetore” ndersa fjalet “e percaktojne llojin dhe
karakteristikat e”, zevendesohen me fjalet: “e percakton
shumen maksimale e ngarkimit t; ri me borxh permes”.
Në paragrafin (6) fjalet: “me të cilat tregtohet në tregun
financiar nderkombetar” fshihen.
Neni 13
Në nenin 19 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
“Depozitari i letrave me vlere mban Regjister të poseduesve të letrave shteterore me vlere.”
Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:
“(2) Depozitarin e letrave me vlere e zgjedh ministri i
Financave.”
Paragrafet (2) dhe (3) behen paragrafe (3) dhe (4).
Neni 14
Në nenin 20, pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafe të
rinj (4) dhe (5) si vijon:
“(4) Me perjashtim nga paragrafi 3 i ketij neni, Ministria e Financave prane poseduesve të letrave shteterore me
vlere nuk dergon ftese për pjesemarrje në blerjen e parakohshme, në qofte se në vete dokumentin për emetim parashihet e drejta që Ministria e Financave në çdo kohe të
beje blerje të parakohshme në kushtet e percaktuara në dokumentin.
(5) Ministria e Financave në menyre publike e shpall
blerjen e parakohshme nga paragrafi 4 i ketij neni.”
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Neni 15
Neni 21 ndryshon si vijon:
“(1) Projektet për financimin e të cilave kerkohet leshimi i garancise shteterore, duhet t’i permbushin kriteret në
vijim:
- harmonizimin me dokumentet strategjike të Qeverise
së Republikes së Maqedonise;
- arsyeshmerine e qellimit për të cilin shfrytezohen
mjetet për ushtrimin e funksionit publik, dhe
- mjete të siguruara për bashkefinancimin për shkak të
realizimit të papenguar të projektit.
(2) Projektet për financimin e të cilave kerkohet leshimi i garancise shteterore, do të kene perparesi nese e permbushin kriterin për solvencion të bartesit të borxhit publik i
cili e propozon projektin.”
Neni 16
Në alinene 22, në paragrafin (1) fjala “kerkese” zevendesohet me fjalen “iniciative”.
Në paragrafin (2) fjala “Kerkesa” zevendesohet me fjalen “Iniciativa”.
Pas paragrafit (5) shtohen tre paragrafe të rinj (6) ,(7)
dhe (8) si vijon:
“(6) Para pranimit të garancise shteterore, bartesi i
borxhit publik eshte i obliguar që t’i paguaje Ministrise së
Financave provizion të njefishte në lartesi prej 0,5% nga
shuma e garancise shteterore.
(7) Provizioni nga paragrafi 6 i ketij neni, eshte hyrje e
Buxhetit të Republikes së Maqedonise.
(8) Nese bartesi i borxhit publik ka obligime të papermbushura ndaj shtetit në baze të garancise shteterore ose të
huas së parapare me kete ligj, i njejti nuk mund të pranoje
sigurim të ri me garanci shteterore gjegjesisht hua, deri në
castin e rregullimit të obligimit të arritur.”
Neni 17
Në nenin 23, paragrafi (6) ndryshohet si vijon:
“Nese bartesi i borxhit publik, në emrin e të cilit eshte
leshuar garancia shteterore, eshte komune, komune në
qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit, ndermarrje publike
ose shoqeri tregtare e cila eshte në pronesi të teresishme
ose dominuese të shtetit, të komunes, të komunes në qytetin e Shkupit dhe të qytetit të Shkupit, Ministria e Financave, për arketimin e kerkesave nga paragrafi 5 i ketij neni ka
të drejte:
- të dedikoje mjete nga llogaria buxhetore e komunes, e
komunes në qytetin e Shkupit dhe e qytetit të Shkupit, në
llogarine e Buxhetit të Republikes së Maqedonise, deri në
shumen e duhur për arketimin e kerkeses, dhe/ose
- të mbaje një pjese të dotacioneve të cilat duhet t’i
shperndahen komunes, komunes në Qytetin e Shkupit dhe
qytetit të Shkupit, deri në shumen e duhur për arketimin e
kerkeses.”
Neni 18
Pas nenit 24, shtohet neni i ri 24-a, si vijon:
Ndalesa për ngarkimin me borxh
Neni 24-a
(1) Ndermarrjet publike dhe shoqerite tregtare, të cilat
jane në pronesi të teresishme ose dominuese të shtetit, nuk
mund të fillojne me proceduren e ngarkimit me borxh prej
dites së marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve parlamentare deri në perfundimin e zgjedhjes së deputeteve në
kuvendin e Republikes së Maqedonise.
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(2) Komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe qyteti
i Shkupit dhe ndermarrjet publike të formuara nga komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qytetin e Shkupit,
nuk mund të fillojne me proceduren e ngarkimit me borxh
prej dites së marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve
lokale deri në perfundimin e zgjedhjes së kryetarit të komunes ose të anetareve të keshillit.”
Neni 19
Në titullin e kapitullit IV, pas fjales “shteti” shtohen
fjalet: “KOMUNAT, KOMUNAT NË QYTETIN E
SHKUPIT DHE QYTETI I SHKUPIT”.
Neni 20
Neni 25 ndryshohet si vijon:
“(1) Iniciativen për fillimin e negociatave për lidhjen e
marreveshjes për hua, ndermarrja publike gjegjesisht shoqeria tregtare e cila eshte në pronesi të teresishme ose dominuese të shtetit, të komunave, të komunave në Qytetin e
Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit, e fillon vetem pas pelqimit paraprak të Qeverise së Republikes së Maqedonise.
(2) Iniciativa nga paragrafi 1 i ketij neni, detyrimisht
permban mendim pozitiv nga Ministria e Financave.
(3) Në negociatat nga paragrafi 1 i ketij neni, detyrimisht marrin pjese perfaqesues të Ministrise së Financave
dhe perfaqesues të tjere të autorizuar nga Qeveria e Republikes së Maqedonise.
(4) Ndermarrja publike gjegjesisht shoqeria tregtare e
cila eshte në pronesi të teresishme ose dominuese të shtetit, të komunave, të komunave në qytetin e Shkupit dhe të
qytetit të Shkupit, mund të lidhe marreveshje për hua pas
nxjerrjes së ligjit të vecante për çdo ngarkim të ri me hua
te huadhenesit e huaj.
(5) Ndermarrja publike gjegjesisht shoqeria tregtare e
cila eshte në pronesi të teresishme ose dominuese të shtetit, të komunave, të komunave në qytetin e Shkupit dhe të
qytetit të Shkupit, mund të lidhe marreveshje për hua pas
marrjes paraprake të vendimit nga ana e Qeverise së Republikes së Maqedonise, për çdo ngarkim të ri me hua te
huadhenesit vendore.
(6) Në rastet kur marreveshja për hua parasheh huamarrje permes shtetit (on-lending) ndersa ndermarrja publike
gjegjesisht shoqeria tregtare e cila eshte në pronesi të teresishme ose dominuese të shtetit eshte shfrytezuesi perfundimtar i huas, ministri i Financave lidh marreveshje për
hua, pas nxjerrjes së ligjit të vecante për çdo ngarkim të ri
me hua te huadhenesit e huaj.
(7) Në rast se Ministria e Financave në emer të ndermarrjes publike e bën pagesen e obligimit nga paragrafi 6 i ketij neni, Ministria e Financave ka të drejte të arketimit të
kerkeses e cila e perfshin kryegjene, kamaten, kamatevonesen dhe shpenzimet tjera të krijuara për shkak të pamundesise së bartesit të borxhit publik i cili eshte shfrytezuesi
perfundimtar i mjeteve të fituara me ngarkimin me hua, ta
beje pagimin e obligimit në diten e arritjes.
(8) Për arketimin e kerkeses nga paragrafi 7 i ketij neni,
Ministria e Financave ka të drejte:
- të dedikoje mjete nga llogaria buxhetore e komunes, e
komunes në qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit themeluesi i ndermarrjes publike, në llogarine e Buxhetit të Republikes së Maqedonise, deri në shumen e duhur për arketimin e kerkeses, dhe/ose
- të mbaje një pjese të dotacioneve të cilat duhet t’i
shperndahen komunes, komunes në qytetin e Shkupit dhe
qytetit të Shkupit, deri në shumen e duhur për arketimin e
kerkeses.”

16 јули 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Neni 21
Në nenin 26, paragrafi (1), pas fjales “komunat”, shtohen fjalet: “komunat në Qytetin e Shkupit”.
Në paragrafin (2), pas fjales “Komunat” shtohen fjalet:
“komunat në Qytetin e Shkupit”.
Në paragrafin (3) pas fjaleve “komunave” shtohen fjalet: “komunat në Qytetin e Shkupit”.
Neni 22
Në nenin 27, paragrafi (2), pas fjales “paraqet”, shtohen
fjalet “për informim” ndersa fjalet “llogaria perfundimtare
e Buxhetit të Republikes së Maqedonise për vitin paraprak,
për informim” zevendesohen me fjalet “Strategjia për menaxhimin e borxhit publik”.
Në paragrafin (3) fjala “të realizuara” zevendesohet me
fjalen “të aktivuara”.
Neni 23
Në titullin e kreut VII, fjala “NDESHKUESE” zevendesohet me fjalen “PËR KUNDERVAJTJE”.
Neni 24
Titulli para nenit 28 fshihet ndersa neni 28 ndryshohet
si vijon:
“Gjobe në shume prej 100.000 deri në 200.000 euro në
kundervlere në denare, do t’i kumtohet ndermarrjes publike
dhe shoqerise tregtare – bartese e borxhit publik për kundervajtje të bere në qofte se:
- nuk paraqet informate prane Ministrise së Financave
(neni 6-a, paragrafi (2) dhe neni 26);
- nuk i paguan mjetet në dobi të llogarise së Buxhetit të
Republikes së Maqedonise (neni 23, paragrafi (3));
- e fillon proceduren për ngarkimin me hua pas dites së
marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve (neni 24-a);
dhe
- fillon negociata për ngarkimin me hua, pa pelqimin
paraprak nga Qeveria e Republikes së Maqedonise (neni
25, paragrafi (1)).”
Neni 25
Neni 29 ndryshohet si vijon:
“(1) Gjobe në shume prej 10.000 deri në 30.000 euro
në kundervlere në denare, do t’i kumtohet për kundervajtje
personit pergjegjes gjegjesisht udheheqes të bartesit të
borxhit publik për kundervajtjen e bere në qofte se:
- nuk paraqet informate prane Ministrise së Financave
(neni 6-a, paragrafi (2) dhe neni 26);
- fillon negociata për ngarkimin me hua, pa pelqimin
paraprak nga Qeveria e Republikes së Maqedonise (neni
16, paragrafi (2) dhe neni 25, paragrafi (1)).
- nuk i paguan mjetet në dobi të llogarise së Buxhetit të
Republikes së Maqedonise (neni 23, paragrafi (3)); dhe
- e fillon proceduren për ngarkimin me hua, pas dites së
marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve (neni 24-a).”
Neni 26
Pas nenit 29, shtohet neni i ri 29-a, si vijon:
“Neni 29-a
Për kundervajtjet e percaktuara me kete ligj, proceduren e kundervajtjes e udheheq dhe sanksionin e kundervajtjes e kumton gjyqi kompetent.”
Neni 27
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e shpalljes
në “Gazeten zyrtare të Republikes së Maqedonise”.
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1659.
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 ЛИЗИНГ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за лизинг,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.
Бр. 07-2824/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЗИНГ
Член 1
Во Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ број 4/2002, 49/2003 и 13/2006), во
насловот пред членот 18 зборот “Казнени” се заменува
со зборот “Прекршочни” и се додаваат три нови члена
17-а, 17-б и 17-в, кои гласат:
“Член 17-а
(1) За прекршоците утврдени со овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува
Министерството за финансии (во натамошниот текст:
Прекршочен орган) .
(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој
член пред Прекршочниот орган ја води комисијата за
одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија), формирана од вработени лица во
Прекршочниот орган, кои ги именува министерот за
финансии.
(3) Министерот за финансии со подзаконски акт го
определува бројот, потребниот степен на стручна подготовка и работното искуство на членовите на Прекршочната комисија.
(4) Членовите на Прекршочната комисија се избираат за времетраење од пет години, со право на реизбор.
(5) За претседател на Прекршочната комисија може
да биде избран само дипломиран правник со положен
правосуден испит.
(6) Прекршочната комисија донесува деловник за
својата работа, кој претходно е одобрен од министерот
за финансии.
Член 17-б
(1) Член на Прекршочната комисија може да се разреши:
- со истекот на времето за кое е именуван за член,
- по негово барање,
- со исполнување на услови за старосна пензија во
согласност со закон,
- ако му се утврди трајна неспособност,
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- ако се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочната постапка со правосилна одлука,
- ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат
од работењето во Прекршочната комисија или
- ако не пријавил постоење на конфликт на интереси за случаи за кои решава Прекршочната комисија.
(2) Предлогот за разрешување на член на Прекршочната комисија се поднесува до министерот за финансии.
(3) Членовите на Прекршочната комисија се самостојни и независни во работењето и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно убедување.
(4) Одлуката на Прекршочната комисија се смета за
донесена кога за неа гласале мнозинството членови на
Прекршочната комисија.
Член 17-в
(1) За прекршоците утврдени со овој закон лицата
кои од министерот за финансии се овластени да вршат
надзор на давателите на лизинг, во рамките на своите
овластувања на сторителот на прекршокот му нудат посредување и постигнување согласност со која сторителот на прекршокот треба да ја плати глобата, другите давачки или да ги отстрани последиците на прекршокот.
(2) Сторителот на прекршокот е должен во рок од
три дена од денот на приемот на понудата од ставот (1)
на овој член да даде писмена согласност за покренување на постапка на посредување.
(3) Постапката за посредување се води пред Комисија за посредување формирана од министерот за финансии.
(4) Министерот за финансии со подзаконски акт го
определува бројот, потребниот степен на стручна подготовка и работно искуство на членовите на Комисијата за посредување.
(5) Комисијата работи на седници на кои задолжително присуствуваат претставници на сторителот на
прекршокот.
(6) За склучената согласност по посредувањето се
составува спогодба во која се констатира согласноста
на двете страни.
(7) Во спогодбата се утврдуваат обврските на сторителот на прекршокот, а особено:
1) висината и начинот на плаќање на глобата;
2) висината и начинот на плаќање на други давачки
и трошоци и
3) мерките кои треба да ги преземе сторителот со
цел да ги отстарни последиците од прекршокот.
(8) Спогодбата од ставот (6) на овој член има сила
на извршна исправа.
(9) Министерот за финансии донесува деловник и
трошковник за работата на Комисијата за посредување.
Висината и видот на трошоците утврдени со трошковникот се определуваат врз основа на реалните трошоци
што ги има Прекршочниот орган заради обезбедување
на работа на Комисијата за посредување.
(10) Комисијата за посредување е должна да води
евиденција за поведените постапки на посредување и
за нивниот исход.”
Член 2
Во членот 18 став (1) во воведната реченица зборовите: “Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари
ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите:
“Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок на”.
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Ставот (2) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.”
Член 3
Во членот 19 став (1) во воведната реченица зборовите: “Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе
се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите:
“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок на”.
Ставот (2) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на стечајниот управник ако преносот на договорите за лизинг го спроведе
без јавна понуда (член 8-б став (2)).”
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во “Службен весник на Република Македонија”.
__________
LIGJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
LIZING
Neni 1
Në Ligjin për lizing ("Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 4/2002, 49/2003 dhe 13/2006), në
titullin pas nenit 18 fjala "Ndëshkuese" zëvendësohet me
fjalën: "Për kundërvajtje" dhe shtohen tre nene të reja 17-a,
17-b dhe 17-v si vijojnë:
“Neni 17-a
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj,
procedurë për kundërvajtje mban edhe sanksion për
kundërvajtje kumton Ministria e Financave (në tekstin e
mëtejmë: Organi për kundërvajtje).
(2) Procedura për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij
neni para Organit për kundërvajtje e mban Komisioni për
vendimmarrje për kundërvajtje (në tekstin e mëtejmë:
Komisioni për kundërvajtje), i formuar prej personave të
punësuar në Organin për kundërvajtje, të cilët i emëron
ministri i Financave.
(3) Ministri i Financave me akt nënligjor e përcakton
numrin, e shkallës së nevojshme të përgatitjes profesionale
dhe përvojën e punës të anëtarëve të Komisionit për
kundërvajtje.
(4) Anëtarët e Komisionit për kundërvajtje zgjidhen për
kohëzgjatje prej 5 vitesh, me të drejtë të rizgjedhjes.
(5) Kryetar Komisioni për kundërvajtje mund të
zgjidhet vetëm jurist i diplomuar me provim të dhënë të
jurisprudencës.
(6) Komisioni për kundërvajtje nxjerr rregullore për
punën e tij, e cila miratohet paraprakisht nga ministri i
Financave.
Neni 17-b
(1) Anëtari i Komisionit për kundërvajtje mund të
shkarkohet:
- me skadimin e kohës për të cilën është emëruar si
anëtar;
- me kërkesë të tij;
- me plotësimin e kushteve për pension pleqërie në
pajtim me ligjin;
- nëse i konstatohet paaftësi e përhershme;
- nëse konstatohet shkelje e dispozitave për mbajtjen e
procedurës për kundërvajtje me vendim të plotfuqishëm;
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- nëse nuk i përmbush obligimet të cilat dalin nga puna
në komisionin për kundërvajtje ose
- nëse nuk ka paraqitur ekzistencën e konfliktit të
interesave për raste për të cilat vendos komisioni për
kundërvajtje.
(2) Propozimi për shkarkimin e anëtarit të komisionit
për kundërvajtje i paraqitet ministrit të Financave.
(3) Anëtarët e Komisionit për kundërvajtje janë të
mëvetësishëm dhe të pavarur në punë dhe vendosin në bazë
të njohurisë së tyre profesionale dhe bindjes vetjake.
(4) Vendimi i Komisionit për kundërvajtje quhet i
miratuar kur për të kanë votuar shumica e anëtarëve të
Komisionit për kundërvajtje.
Neni 17-v
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj
personat të cilët nga ministri i Financave janë të autorizuar
të kryejnë mbikëqyrje ndaj ofruesve të lizingut, në kuadër
të autorizimeve të veta, kryerësit të kundërvajtjes i ofrojnë
ndërmjetësim dhe arritje të pëlqimit me të cilin kryerësi i
kundërvajtjes duhet ta paguajë gjobën, tatimet e tjera ose
t’i mënjanojë pasojat e kundërvajtjes.
(2) Kryerësi i kundërvajtjes është i detyruar që në afat
prej 3 ditësh nga dita e pranimit të ofertës nga paragrafi (1)
i këtij neni të japë pëlqim me shkrim për ngritjen e
procedurës për ndërmjetësim.
(3) Procedura për ndërmjetësim mbahet para
Komisionit për ndërmjetësim të formuar nga ministri i
Financave.
(4) Ministri i Financave me akt nënligjor e përcakton
numrin, shkallën e nevojshme të përgatitjes profesionale
dhe përvojën e punës së anëtarëve të komisionit për
ndërmjetësim.
(5) Komisioni punon në seanca në të cilat detyrimisht
marrin pjesë përfaqësuesit e kryerësve të kundërvajtjes.
(6) Për pëlqimin e marrë ndaj ndërmjetësimit,
përpilohet kontratë me të cilën konstatohet pëlqimi i të dy
palëve.
(7) Në kontratë definohen obligimet e kryerësit të
kundërvajtjes e veçanërisht:
1) lartësia dhe mënyra e pagesës së gjobës;
2) lartësia dhe mënyra e pagesës së tatimeve dhe
harxhimeve të tjera dhe
3) masat të cilat duhet t’i ndërmarrë kryerësi me qëllim
që t’i evitojë pasojat e kundërvajtjes.
(8) Kontrata nga paragrafi (6) të këtij neni ka fuqinë e
dokumentit përmbarues.
(9) Ministri i Financave nxjerr rregullore dhe listën e
harxhimeve për punën e komisionit për ndërmjetësim.
Lartësia dhe lloji i harxhimeve të përcaktuara me listën e
harxhimeve përcaktohen në bazë të harxhimeve reale të
cilat i ka Organi për kundërvajtje me qëllim të sigurimit të
punës së komisionit për ndërmjetësim.
(10) Komisioni për ndërmjetësim është i detyruar të
mbajë evidencë për procedurat e ndërmjetësimit dhe për
rezultatin e tyre.
Neni 2
Në nenin 18 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "Me
dënim në para prej 200 000 deri në 300 000 denarë do të
dënohet për kundërvajtje", zëvendësohen me fjalët: "Gjobë
në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro me kundërvlerë në
denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"(2) Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro me
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtjen
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës te
personi juridik."
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Neni 3
Në nenin 19 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "Me
dënim me para prej 40 000 deri më 50 000 denarë do të
dënohet për kundërvajtje", zëvendësohen me fjalët: “Gjobë
në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në kundërvlerë me
denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“(2) Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i kumtohet drejtorit të
falimentimit nëse bartjen e marrëveshjeve për lizing e
zbaton pa ofertë publike (neni 8-b paragrafi (2)).
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
___________
1660.
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 9 јули 2008 година.
Бр. 07-2821/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР
Член 1
Во Законот за Централен регистар ("Службен весник на Република Македонија" број 50/2001, 49/2003 и
109/2005), во членот 18-а став (2) точката на крајот од
реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “и од единиците на локалната самоуправа“.
Член 2
Називот на Главата VI се менува и гласи: "Прекршочни одредби".
Член 3
По Главата VI се додава нов член 28-а, кој гласи:
“Член 28-а
(1) За прекршоците утврдени со овој закон, овластените лице на Централниот регистар, во рамките на своите овластувања, на сторителот на прекршокот му нудат посредување и постигнување согласност со која
сторителот на прекршокот треба да ја плати глобата,
другите давачки или да ги отстрани последиците од
прекршокот.
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(2) Постапката за посредување се покренува со доставување на понуда од страна на овластено лице на
Централниот регистар до сторителот на прекршокот во
рок од осум дена од денот кога е констатирано сторувањето на прекршокот.
(3) Сторителот на прекршокот е должен во рок од
три дена од денот на приемот на понудата од ставот (2)
на овој член да даде писмена согласност за покренување на постапка на посредување.
(4) Овластените лица на Централниот регистар за
случаите од ставот (3) на овој член составуваат записник во кој се констатира согласноста на двете страни за
покренување на постапка за посредување на кој се потпишува и сторителот на прекршокот.
(5) Директорот на Централниот регистар со подзаконски акт го определува бројот, потребниот степен на
стручна подготовка и работното искуство на членовите
на Комисијата за посредување.
(6) Комисијата за посредување работи на седници
на кои задолжително присуствуваат претставници на
сторителот на прекршокот.
(7) За склучената согласност по посредувањето се
составува спогодба во која се констатира согласноста
на двете страни.
(8) Во спогодбата се утврдуваат обврските на сторителот на прекршокот, а особено:
1) висината и начинот на плаќање на глобата;
2) висината и начинот на плаќање на други давачки
и трошоци и
3) мерките кои треба да ги преземе сторителот со
цел да ги отстрани последиците од прекршокот.
(9) Спогодбата од ставот (7) на овој член има сила
на извршна исправа.
(10) Директорот на Централниот регистар донесува
деловник и трошковник за работата на Комисијата за посредување. Висината и видот на трошоците утврдени со
трошковникот се определуваат врз основа на реалните
трошоци што ги има Централниот регистар заради
обезбедување на работа на Комисијата за посредување.
(11) Комисијата за посредување е должна да води
евиденција за поведените постапки на посредување и
за нивниот исход.“
Член 4
Во членот 29 став (1) воведната реченица се менува
и гласи: "Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
правното лице, ако:".
Ставот (2) се менува и гласи:
"Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице
во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој
член."
Член 5
Во членот 30 став (1) воведната реченица се менува
и гласи: "Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
правното лице, ако:".
Ставот (2) се менува и гласи:
"Глоба во износ од 600 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во
правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој
член."
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
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LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR REGJISTRIN QENDROR
Neni 1
Në Ligjin për Regjistrin qendror ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë " numër 50/2001, 49/2003 dhe
109/ 2005), në nenin 18-a paragrafi (2) pika në fund të
fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “edhe
nga njësitë e vetadministrimit lokal”.
Neni 2
Titulli i Kreut VI ndryshohet si vijon: “Dispozita për
kundërvajtje".
Neni 3
Pas Kreut VI shtohet nen i ri 28-a si vijon:
“Neni 28-a
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj,
personat e autorizuar të Regjistrit qendror, në kuadër të
autorizimeve të veta, kryerësit të kundërvajtjes i ofrojnë
ndërmjetësim dhe arritje të pëlqimit me të cilin kryerësi i
veprimit duhet ta paguajë gjobën, detyrimet tjera ose t'i
evitojë pasojat nga kundërvajtja.
(2) Procedura për ndërmjetësim ngrihet me dorëzimin e
ofertës nga personi i autorizuar i Regjistrit qendror
kryerësit të kundërvajtjes në afat prej tetë ditësh nga dita
kur është konstatuar kryerja e kundërvajtjes.
(3) Kryerësi i kundërvajtjes është i detyruar që në afat
prej tri ditësh nga dita e pranimit të ofertës nga paragrafi
(2) i këtij nenit japë pëlqimin me shkrim për ngritjen e
procedurës për ndërmjetësim.
(4) Personat e autorizuar të Regjistrit qendror për rastet
nga paragrafi 3 i këtij neni përpilojnë proces verbal në të
cilin konstatohet pëlqimi i të dy palëve për ngritjen e
procedurës për ndërmjetësim në të cilin nënshkruhet edhe
kryerësi i kundërvajtjes.
(5) Drejtori i Regjistrit qendror me akt nënligjor e
përcakton numrin, shkallën e nevojshmet përgatitjes
profesionale dhe përvojën e punës së anëtarëve të
Komisionit për ndërmjetësim.
(6) Komisioni për ndërmjetësim punon në seanca në të
cilat detyrimisht marrin pjesë përfaqësues të kryerësit të
kundërvajtjes.
(7) Për arritjen e pëlqimit me ndërmjetësim përpilohet
marrëveshje në të cilën konstatohet pëlqimi i të dy palëve.
(8) Në marrëveshje përcaktohen obligimet e kryerësit të
kundërvajtjes, e veçanërisht:
1) lartësia dhe mënyra e pagesës së gjobës;
2) lartësia dhe mënyra e pagesës së detyrimeve dhe
harxhimeve tjera dhe
3) masat të cilat duhet t'i ndërmarrë kryerësi me qëllim
që t'i evitojë pasojat nga kundërvajtja.
(9) Marrëveshja nga paragrafi (7) i këtij neni ka fuqinë
e dokumentit përmbarues.
(10) Drejtori i Regjistrit qendror miraton rregullore dhe
listë të harxhimeve për punën e Komisionit për
ndërmjetësim. Lartësia dhe lloji i harxhimeve të
përcaktuara me listën e harxhimeve përcaktohen në bazë të
harxhimeve reale që i ka Regjistri qendror për shkak të
sigurimit të punës së Komisionit për ndërmjetësim.
(11) Komisioni për ndërmjetësim është i detyruar të
mbajë evidencë për procedurat e ngritura për ndërmjetësim
dhe për rrjedhën e tyre.
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Neni 4
Në nenin 29, paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshohet si
vijon:
"Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 5 000 euro me
kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje
personit juridik nëse:".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 800 deri në 1 000 euro me
kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet personit përgjegjës
te personit juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij
neni".
Neni 5
Në nenin 30, paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si
vijon:
"Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 4 000 euro me
kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje
personit juridik nëse:".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro me
kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet personit përgjegjës
te personi juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij
neni".
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
____________
1661.
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 ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.
Бр. 07-2803/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА
Член 1
Во Законот за даночна постапка (“Службен весник
на Република Македонија” број 13/2006), во членот 2
ставот (1) се менува и гласи:
“Овој закон се применува на даноците и другите
јавни приходи како и на споредните даночни давачки
кои ги управува Управата за јавни приходи.”
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Член 2
Во членот 3 ставот (4) се менува и гласи:
“За сите прашања што не се уредени со овој закон,
се применуваат одредбите од Законот за општата
управна постапка.”
Член 3
Во членот 4 точка 13 потточката 3 се брише.
Потточката 6 се менува и гласи:
“6) сопружниците на браќата и на сестрите, браќата
и сестрите на сопружниците и родителите на сопружниците;”.
Во потточката 9 бројот “3” и запирката се бришат.
Член 4
По членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи:
“Член 6-а
(1) Службеното лице кое е овластено да решава
или да извршува одредени дејствија во даночна постапка, ќе се изземе од работата во предметот доколку постојат околности коишто ја доведуваат во прашање неговата објективност и непристрасност во предметот во
кој е странка, сопственик, сообврзник, полномошник,
законски застапник и припадник.
(2) Даночниот обврзник има право да бара изземање на службено лице поради причините наведени во
ставот (1) на овој член. Во писменото барање треба да
ги наведе сите околности за кои смета дека се причина
за изземање.
(3) За изземањето одлучува надлежната организациона единица на Управата за јавни приходи со решение.
(4) Против решението од ставот (3) на овој член, даночниот обврзник има право на жалба до министерот
за финансии.”
Член 5
Насловот пред членот 23 се менува и гласи: “Настанување и престанок на даночен долг”.
Член 6
Во членот 23 се додава нов став (1), кој гласи:
“(1) Даночниот долг настанат согласно со оделните
даночни закони и подлежи на оданочување според тие
закони. “
Член 7
Во членот 35 став (1) по зборот “пред” се додаваат
зборовите: “или по”.
Во ставот (2) точката 3 се менува и гласи:
“3) третото лице има удел или може да влијае како
на лицето така и на даночниот обврзник и обратно;”.
Член 8
Во членот 38 став (5) по зборот “регистрација” се
додаваат зборовите: “во рок од пет дена”.
Член 9
Насловот пред членот 39 и членот 39 се менуваат и
гласат:
“Право на известување
Член 39
Даночниот обврзник, во согласност со овој закон
има право да добива известувања за својата даночна
обврска, како и да добие писмено известување, доколку го побара.”
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Член 10
Членот 42 се менува и гласи:
“(1) Даночни акти се акти што Управата за јавни
приходи ги составува и донесува при преземање на
одредени дејствија во даночната постапка.
(2) Даночни управни акти се акти коишто Управата за јавни приходи ги донесува при преземање на
дејствија во даночната постапка против даночниот обврзник, кои предизвикуваат непосредно правно дејство, од кое произлегува одредено дејствие, трпење или
оставање.”
Член 11
Во членот 45 ставот (3) се брише.
Член 12
Во членот 47 став (5) по зборот ”член” се става точка, a зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Член 13
Во членот 56 став (2) зборовите: “од членовите 158
до 167 на” се заменуваат со зборот ”согласно”.
Член 14
Во членот 62 став (1) во вториот ред по зборот "лица" се додаваат зборовите: "поврзани со работењето на
даночниот обврзник".
Член 15
Насловот пред членот 68 и членот 68 се бришат.
Член 16
Во членот 74 став (1) третата реченица се менува и
гласи:
“Барањето треба да биде образложено за што даночниот обврзник е должен да достави соодветни докази за причините поради кои се бара продолжување на
рокот.”
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
“(3) Барањето за продолжување на рокот за поднесување на даночна пријава мора да биде поднесено
пред истекот на рокот пропишан за поднесување на даночна пријава. Рокот за поднесување на даночна пријава може да биде продолжен. Надлежната организациона единица на Управата за јавни приходи одлучува во
најкраток можен рок, а за својата одлука го известува
даночниот обврзник.”
Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:
“(4) Доколку барањето за продолжување на рокот
за поднесување на даночна пријава биде одбиено, даночниот обврзник е должен даночната пријава да ја
поднесе во пропишаниот рок, а доколку истекол овој
рок , во рок од три дена од денот на доставувањето на
известувањето дека барањето од ставот (1) на овој член
му е одбиено.”
Член 17
Насловот пред членот 81 и членот 81 се менуваат и
гласат:
“Промена на самооданочувањето
Член 81
Самооданочувањето може да биде променето со даночно решение на Управата за јавни приходи во рок од
една година од поднесувањето на даночната пријава.

16 јули 2008

По истекот на една година, а во рокот на застареност, самооданочувањето може да биде променето само доколку:
- самооданочувањето се заснова на свесна измама,
- на друг начин промената е дозволена со закон и
- даночниот обврзник се согласил со промената.”
Член 18
Во членот 82 став (3) зборовите: ”на приговор” се
заменуваат со зборовите: “по жалба”.
Член 19
Насловот пред членот 84 се менува и гласи: “Видови на надворешна контрола”.
Член 20
Насловот пред членот 86 се менува и гласи: “Даночни обврзници кај кои е допуштена надворешната
контрола”.
Член 21
Во членот 86 ставот (1) се менува и гласи:
“Надворешната контрола е допуштена кај даночни
обврзници:
1) трговски друштва;
2) земјоделско, шумарско и водостопанско претпријатие или се занимаваат со слободни занимања (адвокати, нотари, извршители, лекари) и други вршители
на дејност и
3) кај даночни обврзници кои не ја исполниле обврската за регистрација.”
Член 22
Во членот 87 став (3) зборовите: “даночни утврдувања” се заменуваат со зборовите: “утврдување на даночните основи”.
Член 23
Во членот 92 став (1) точка 1 бројот “102” се заменува со бројот “104”.
Член 24
Во членот 95 став (5) зборот “прекине” се заменува
со зборот “запре”.
Член 25
Во членот 102 став (3) зборовите: “по негово барање” се бришат.
Ставот (4) се брише.
Член 26
Насловот пред членот 109 и членот 109 се бришат.
Член 27
Насловот пред членот 110 и членот 110 се менуваат
и гласат:
"Застарување на утврдување на данок и споредни
даночни давачки
Член 110
(1) Утврдувањето на данокот и споредните даночни
давачки, нивна промена и престанок не е дозволено,
доколку истекол рокот за застарување.
(2) Застарувањето на даноците и споредните даночни давачки започнува со истекот на годината во којашто е остварена фактичката состојба.
(3) Рокот за застареност изнесува пет години, а во
случаи на даночно затајување изнесува десет години.
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(4) Прекинување на рокот на застареност започнува
со секој даночен управен акт што се однесува на фактичката состојба, а трае до правосилно завршување на
постапката.
(5) По секој прекин на рокот, започнува да тече нов
рок на застареност.
(6) Во секој случај по истекот од десет години, застарува утврдувањето на данокот и споредните даночни давачки."
Член 28
Во членот 111 ставот 3 се брише.
Член 29
Членот 112 се брише.
Член 30
Членот 113 се брише.
Член 31
Членот 114 се брише.
Член 32
Членот 115 се брише.
Член 33
Членот 119 се менува и гласи:
“(1) Даночниот обврзник или друг даночен должник при уплатата на пристигнатиот данок го наведува
видот на данокот кој го плаќа.
(2) Ако износот на уплатата по основ на даноци или
побаруваниот данок е поголем од долгуваниот износ,
износот на претплатата се користи за намирување на
обврските по истиот основ кои пристигнуваат подоцна.
(3) Во случајот од ставот (2) на овој член, се намируваат пристигнатите обврски и по друг основ или се
врши поврат на данокот, за што се известува даночниот обврзник.”
Член 34
Во членот 121 ставот (2) се брише.
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (2) и (3).
Член 35
По членот 122 се додава нов наслов и нов член 122а, кои гласат:
“Застарување на наплата
Член 122-а
(1) Наплатата на даноците и споредните даночни
давачки застаруваат во рок од десет години од истекот
на годината во која данокот и споредните даночни давачки пристигнале за плаќање.
(2) Враќање на повеќе или погрешно уплатен или
наплатен данок, како и споредни даночни давачки не
може да се бара, доколку истекол рокот на застарување.
(3) Рок на застареност од ставот (2) на овој член, изнесува пет години сметано од уплатата, а во секој случај по истекот од десет години застарува враќањето на
повеќе и погрешно уплатениот или наплатен данок.”
Член 36
Во членот 123 став (1) по зборот “давачки” се додаваат зборовите: “освен каматата”, а процентот "0,05 %”
се заменува со процентот “0,03%”.
Член 37
Во насловот пред членот 127 и во членот 127 зборот ”приговор” се заменува со зборот “жалба”.
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Член 38
Насловот пред членот 129 и членот 129 се бришат.
Член 39
Во членот 135 став (4) по зборот “точки” се додава
бројот “2” и се става запирка.
Член 40
Во членот 136 став (1) по зборот “точки” се додава
бројот ”2” и се става запирка.
Член 41
Во членот 141 ставот (4) се менува и гласи:
“Приходите од впаричување на предметите на присилна наплата од членот 132 на овој закон се распоредуваат со решение на Управата за јавни приходи според следниов редослед:
1) трошоци на наплата;
2) парична казна;
3) камата и
4) износ на главната даночна обврска.”
Член 42
Во членот 144 став (2) во вториот ред зборот
“должникот” се заменува со зборовите: “должникот на
должникот” и се става запирка.
Член 43
Во членот 155 по ставот (9) се додава нов став (10),
кој гласи:
“(10) Ако продажбата не успее и по втората усна
јавна аукција, се смета дека Република Македонија ќе
стане сопственик на недвижноста по цена која одговара на износот на даночниот долг зголемен за висината
на трошоците и каматата, освен во случај на постоење
на хипотекарно право од друг доверител.”
Ставот (10) станува став (11).
Член 44
Во членот 156 став (4) точката се брише и се додават зборовите: ”во владение и преставува правен основ
за стекнување право на сопстевност и упис во јавните
книги”.
Член 45
Насловот пред членот 157 се менува и гласи: “ Отпис на данок”.
Член 46
Во членот 157 се додаваат два нови става (2) и (3,
кои гласат:
“(2) Привремениот отпис завршува со престанокот
на даночниот долг согласно со членот 23 од овој закон.
(3) По истекот на рокот за застареност на утврдување и наплата на данок и на споредни даночни давачки
утврден во членовите 110 и 122-а од овој закон од десет години, може да се изврши траен отпис.”
Член 47
Во ДЕЛ ТРЕТИ насловот “I. ПОСТАПКА ПО ПРИГОВОР”, насловите пред членовите и членовите 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
и 171 се бришат.
Член 48
Членот 172 се менува и гласи:
“(1) Против даночен управен акт даночниот обврзник може да поднесе жалба.
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(2) Жалба може да се поднесе и кога Управата за
јавни приходи по барање на даночниот обврзник не донела даночен управен акт во рокот утврден со закон.”
Член 49
Членот 173 се менува и гласи:
“Жалба против даночен управен акт покрај даночниот обврзник може да поднесе и лице за чии права
или обврски е одлучено со даночниот управен акт.”
Член 50
Членот 174 се менува и гласи:
“Жалба против даночен управен акт се поднесува
во рок од 15 дена од денот на доставувањето.”
Член 51
Насловот пред членот 175 и членот 175 се менуваат
и гласат:
“Надлежен орган за одлучување по жалба
Член 175
По жалба против даночен управен акт на организационата единица на Управата за јавни приходи, одлучува министерот за финансии .”
Член 52
По членот 175 се додаваат осум нови наслови и
осум нови члена 175-а, 175-б, 175-в, 175-г, 175-д, 175ѓ, 175-е и 175-ж, кои гласат:
“Предавање на жалбата
Член 175-а
(1) Жалбата непосредно се предава на организациона единица на Управата за јавни приходи која го донела даночниот управен акт.
(2) Доколку жалбата се поднесе до ненадлежна
организациона единица на Управата за јавни приходи,
директно до Министерството за финансии или е доставена по пошта, се смета дека истата е доставена навреме доколку е поднесена во законски утврдениот рок.
Содржина на жалба
Член 175-б
(1) Во жалбата мора да се наведе даночниот управен акт којшто се побива со означување на организационата единица на Управата за јавни приходи која го
донела, како и бројот и датумот на актот и истата треба
да биде потпишна од страна на даночниот обврзник.
(2) Жалбата треба да биде образложена, а доволно е
во неа да се наведе во кој поглед подносителот е
незадоволен од даночниот управен акт.
Правно дејство на жалбата
Член 175-в
Жалбата не го одлага извршувањето на даночниот
управен акт.
Откажување од жалба
Член 175-г
Даночниот обврзник може да се откаже од поднесувањето на жалба. Откажувањето се поднесува писмено
или на записник.
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Повлекување на жалба
Член 175-д
Жалбата може да биде повлечена од даночниот
обврзник се до доставување на решението по жалба.
Прекинување на постапката
Член 175-ѓ
(1) Ако решението по жалба целосно или делумно
зависи од прашањето кое е предмет на судска или на
управна постапка, министерот за финансии може
привремено да ја прекине постапката до решавање на
судската или на управната постапка.
(2) За време на траењето на привременото прекинување не течат рокови на застареност.
(3) Против одбивање на барањето за привремено
прекинување на постапката не се дозволени правни
лекови.
Доставување на жалба до второстепен орган
Член 175-е
Жалбата со сите списи, надлежната организациона
единица на Управата за јавни приходи е должна да ја
достави до министерот за финансии во најкраток можен рок.
Доставување на решение по жалба
Член 175-ж
Решението по жалба со списите по предметот се доставува до надлежната организациона единица на
Управата за јавни приходи која е должна решението да
го достави до странките најдоцна во рок од пет дена од
денот на неговиот прием.”
Член 53
Во членот 176 став (1) зборовите: “Врховниот суд
на Република Македонија” се заменуваат со зборовите:
“Управниот суд на Република Македонија”.
Член 54
По членот 178 се додава нов дел “ДЕЛ ЧЕТИРИ-А”
кој гласи: “ПРЕКРШОЧЕН ОРГАН И НАЧИН НА
РАБОТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ОРГАН” и се додаваат четири нови наслови и четири нови члена 178-а,
178-б, 178-в и 178-г, кои гласат:
“Прекршочен орган
Член 178-а
(1) Управата за јавни приходи е надлежна за водење на прекршочна постапка и за изрекување на прекршочни санкции за прекршоците пропишани со овој закон, Законот за данокот на добивка, Законот за персоналниот данок на доход, Законот за данокот на додадена вредност, Законот за акцизите, Законот за регистрирање на готовинските плаќања и Законот за игри на
среќа и забавните игри .
(2) Прекршочната постапка ја води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Комисија за прекршоци), именувана од страна на директорот
на Управата за јавни приходи.
(3) Комисијата за прекршоци е составена од овластени службени лица вработени во Управата за јавни
приходи.
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(4) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од три члена од кои:
- еден дипломиран правник со положен правосуден
испит со работно искуство во својата област,
- еден член со висока стручна подготовка од областа на методологијата, оданочувањето или надворешната контрола со работно искуство во својата област и
- еден член со висока стручна подготовка со работно искуство во својата област.
(5) За претседател на Комисијата за прекршоци од
ставот (4) на овој член може да биде именуван само
дипломиран правник со положен правосуден испит.
(6) Освен членовите од ставот (4) на овој член, во
Комисијата за прекршоци се именува и администратор
на Комисијата за прекршоци кој ќе ги спроведува административно-техничките работи.
(7) Членовите на Комисијата за прекршоци имаат
свои заменици.
(8) Прекршочниот орган во прекршочна постапка
одлучува и изрекува прекршочни санкции.
(9) Против решенијата на прекршочниот орган со
кои се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе тужба за поведување на управен спор.
Именување и разрешување на Комисијата
за прекршоци
Член 178-б
(1) Управата за јавни приходи, заради запазување на
законски определената месна и стварна надлежност, во
својот состав формира повеќе комисии за прекршоци на
ниво на регионални дирекции и тоа за временски период
од две години со право на реизбор на членовите.
(2) Комисиите за прекршоци од ставот (1) на овој
член се надлежни за територијата на регионална дирекција и организационите единици - даночни одделенија
кои се во нејзин состав согласно со организационата
поставеност на Управата за јавни приходи.
(3) Комисијата за прекршоци се именува со решение.
(4) Член на Комисијата за прекршоци може да биде
разрешен:
- со истекот на времето за кое е именуван за член на
Комисијата за прекршоци;
- по негово образложено барање,
- со исполнување на законските услови за стекнување на старосна пензија;
- ако му е изречена правосилна судска пресуда за
сторено кривично дело,
- ако поради трајна професионална неспособност не
е во можност да ги извршува обврските за кои е именуван,
- ако се утврди дека ги прекршил правилата на постапување и одлучување во прекршочната постапка,
- ако не ги исполнил обврските кои произлегуваат
од работењето во Комисијата за прекршоци,
- ако не го пријавил постоењето на конфликт на интереси во случајот во кој решава Комисијата за прекршоци и
- ако не се придржувал до принципите уредени со
Кодексот на Управата за јавни приходи.
(5) Образложен предлог за разрешување на член на
Комисијата за прекршоци од случаите од ставот (4)
алинеи од 3 до 9 на овој член, се поднесува до директорот на Управата за јавни приходи.
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Обврски и начин на работа на Комисијата
за прекршоци
Член 178-в
(1) Комисијата за прекршоци најдоцна десет дена
од денот на нејзиното именување донесува Деловник
за работа по кој е должна да работи.
(2) Начинот на работење и дејствување на Комисијата за прекршоци поблиску ќе бидат уредени со Деловникот за работа од ставот (1) на овој член.
(3) Комисијата за прекршоци, заседава по укажана
потреба, а најмалку три пати во текот на работната седмица.
(4) Комисијата за прекршоци работи и одлучува само во полн состав.
(5) Комисијата од овој член, во своето постапување
може да изведува докази и собира податоци неопходни
за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи согласно со овој закон и Законот за прекршоците.
(6) Во својата работа членовите на Комисијата за
прекршоци се самостојни, независни и одлучуваат согласно со своето стручно знаење, слободно и самостојно
убедување и стандардите на етичко и професионално
однесување.
(7) Комисијата за прекршоци е должна да води евиденција на прекршоците, изречените прекршочни санкции и донесени одлуки на начин уреден со Законот за
прекршоците.
(8) За својата работа, членовите на Комисијата за
прекршоци и нивните заменици, имаат право на награда соодветна на значењето, обемот и сложеноста на
прекршоците.
(9) Висината на наградата и начинот на исплата на
наградата ја пропишува директорот на Управата за јавни приходи со посебен акт.
Постапка на порамнување
Член 178-г
(1) За сите прекршоци за кои е надлежна Управата
за јавни приходи, даночните инспектори или други овластени лица (во натамошниот текст: овластени лица),
при констатирање на прекршокот се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка на порамнување, пред да го поднесат барањето за прекршочна постапка.
(2) Постапката за порамнување е задолжителна.
(3) Доколку овластеното лице констатира прекршок, е должен да состави записник во кој ќе ги забележи сите битни елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот
на дејствието и лицата затекнати на самото место, и да
го понуди на сторителот на прекршокот/одговорното
лице во правното лице или лице кое има писмено овластување дека има право да го потпише записникот,
истиот да го потпише во знак на согласност.
(4) Во случај кога сторителот на прекршокот се
согласува со констатираниот прекршок, овластеното
лице е должно на сторителот на прекршокот да му издаде платен налог и тоа дополнително да го прибележи
во записникот од ставот (3) на овој член.
(5) Доколку овластеното лице констатира прекршок, го состави записникот од ставот (3) на овој член
и го понуди заради потпис, а сторителот не се согласува со констатираниот прекршок, односно одбива да го
потпише записникот, овластеното лице на самото место на сторителот на прекршокот ќе му врачи покана за
плаќање на глоба, а тоа ќе го прибележи во записникот.
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(6) Во случај сторителот на прекршокот/ одговорно
лице во правното лице или друго лице кое има писмено
овластување да го потпише записникот одбие да ја
прими поканата од ставот (5) на овој член, овластеното
лице го забележува тоа во записникот, а поканата за
плаќање на глобата ја доставува согласно со членот 78
од Законот за прекршоците.
(7) Сторителот на прекршокот е должен во рок од
осум дена од денот на приемот на поканата да ја плати
глобата.
(8) По истекот на рокот предвиден за плаќање на
глобата, во случај да не е платена глобата, овластеното
лице поднесува барање за поведување на прекршочна
постапка до Комисијата за прекршоци.
(9) За поведените постапки за порамнување и исходот од нив, овластеното лице е должно да води посебна евиденција.”
Член 55
Во ДЕЛОТ ПЕТТИ во насловот зборот “КАЗНЕНИ” се заменува со зборот “ПРЕКРШОЧНИ”.
Член 56
Насловот пред членот 179 се брише.
Член 57
Членот 179 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник-правно лице за прекршок, ако:
1) не поднесе пријава за регистрација согласно со
членот 38 став (5) од овој закон;
2) не води деловни книги и евиденции согласно со
членот 45 став (1) од овој закон;
3) не ги чува деловните книги и евиденции согласно со членот 48 став (1) од овој закон;
4) не пријави факти битни за оданочување согласно
со членот 49 од овој закон;
5) не учествува во утврдувањето на фактичката
состојба согласно со членот 50 ставови (1), (2) и (3) од
овој закон;
6) во даночната пријава не внесува точни, вистинити и потполни податоци и не ја приложува пропишаната документација согласно со членот 53 ставови (3) и
(4) од овој закон;
7) на барање на Управата за јавни приходи не ги
дава сите потребни информации, не достави, или не достави на посочено место на увид и проверка на деловните книги и евиденции, деловната документација и
други исправи согласно со членот 60 од овој закон;
8) не дозволи да се изврши увид на предмети, простории или земјиште,односно низ нив или преку нив да
се помине заради увид (член 64 став (1));
9) не ги изврши работите од членот 97 став (3) на
овој закон;
10) на инспекторот во постапката на контрола не му
дава информации и книги, белешки, документи и
деловна документација согласно со членот 99 од овој
закон и
11) ја оневозможува постапката на присилна наплата согласно со членот 137 став (7) од овој закон.
(2) За дејствијата од ставот (1) на овој член, на одговорното лице кај правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност.
(3) За дејствијата од ставот (1) на овој член, на физичкото лице ќе му се изрече глоба во износ од 300 до
1.000 евра во денарска противвредност.
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(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член, на
правното лице може да му се изрече прекршочна санкција привремена забрана на вршење на одделна дејност
во траење од три до најмногу 30 дена.”
Член 58
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а одредбите од членoвите 28, 29, 30, 31 и 32 ќе
се применуваат од 1 јануари 2009 година.
_________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PROCEDURË TATIMORE
Neni 1
Në Ligjin për procedurë tatimore (“Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 13/2006), në nenin 2
paragrafi (1) ndryshon si vijon:
“Ky ligj zbatohet mbi tatimet dhe të hyrat tjera publike
si dhe mbi detyrimet tjera tatimore dytësore të cilat i
menaxhon Drejtoria e të Hyrave Publike”.
Neni 2
Në nenin 3, paragrafi (4), ndryshon si vijon:
“Për të gjitha çështjet që nuk janë rregulluar me këtë
ligj, zbatohen dispozitat e Ligjit për procedurën e
përgjithshme administrative”.
Neni 3
Në nenin 4, në pikën 13 nënpika 3) fshihet.
Nënpika 6) ndryshon si vijon:
“6) çifti bashkëshortor i vëllezërve dhe motrave,
vëllezërit dhe motrat e çifteve bashkëshortore dhe prindit e
çifteve bashkëshortore”
Në nënpikën 9, numri “3” dhe presja fshihen.
Neni 4
Pas nenit 6 shtohet nen i ri 6-a si vijon:
“Neni 6-a
(1) Personi zyrtar i cili është i autorizuar që të vendosë
ose të kryejë veprime të caktuara në procedurën tatimore,
do të përjashtohet nga puna në lëndë nëse ekzistojnë
rrethana që e vënë në pyetje objektivitetin dhe
paanshmërinë e tij në lëndë në të cilën është palë, pronar,
bashkobligues, përfaqësues ligjor dhe pjesëtar.
(2) Obliguesi tatimor ka të drejtë të kërkojë
përjashtimin e personit zyrtar për shkaqet e theksuara në
paragrafin (1) të këtij neni. Në kërkesën me shkrim duhet
t’i theksojë të gjitha rrethanat për të cilat konsideron se
janë shkas për përjashtim.
(3) Për përjashtimin vendos njësia organizative
kompetente e Drejtorisë së të Hyrave Publike me
aktvendim.
(4) Kundër aktvendimit nga paragrafi (3) të këtij neni,
obliguesi tatimor ka të drejtë për ankesë te ministri i
Financave”.
Neni 5
Titulli para nenit 23 ndryshon si vijon: “Krijimi dhe
pushimi i borxhit tatimor”
Neni 6
Në nenin 23, shtohet paragrafi i ri 1 si vijon:
“(1) Borxhi tatimor i krijuar në pajtim me ligjet e
veçanta tatimore, i nënshtrohet tatimit sipas atyre ligjeve. “
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Neni 7
Në nenin 35, në paragrafin (1), pas fjalës “para”
shtohen fjalët: “ose pas”.
Në paragrafin (2), pika 3) ndryshon si vijon:
“3) personi i tretë ka pjesë ose mund të ndikojë si ndaj
personit ashtu edhe ndaj obliguesit tatimor dhe anasjelltas”.
Neni 8
Në nenin 38, në paragrafin (5) pas fjalës: “regjistrim”
shtohen fjalët: “në afat prej pesë ditësh”.
Neni 9
Titulli para nenit 39 dhe neni 39 ndryshojnë si vijojnë:
“E drejta e njoftimit
Neni 39
Obliguesi tatimor, në pajtim me këtë ligj, ka të drejtë të
marrë njoftime për obligimin e tij tatimor, si dhe të marrë
njoftim me shkrim, nëse kërkon”.
Neni 10
Neni 42 ndryshon si vijon:
“(1) Aktet tatimore janë akte që Drejtoria e të Hyrave
Publike i përpilon dhe i miraton gjatë marrjes së
aktiviteteve të caktuara në procedurën tatimore.
(2) Aktet administrative tatimore janë akte që Drejtoria
e të Hyrave Publike i miraton gjatë ndërmarrjes së
aktiviteteve në procedurën tatimore kundër obliguesit
tatimor, që shkaktojnë veprim juridik të drejtpërdrejtë, prej
së cilës del një veprim i caktuar, pasojë ose lënie”.
Neni 11
Në nenin 45 paragrafi (3) fshihet.
Neni 12
Në nenin 47, në paragrafin (5) pas fjalës “neni” vihet
pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.
Neni 13
Në nenin 56, në paragrafin (2) fjalët: “nga nenet 158
deri 167 të” zëvendësohen me fjalët: “në pajtim”.
Neni 14
Në nenin 62, në paragrafin (1), në reshtin e dytë, pas
fjalës “personat,” shtohen fjalët: ”të lidhur me punën e
obliguesit tatimor,”.
Neni 15
Titulli para nenit 68 dhe neni 68 fshihen.
Neni 16
Në nenin 74, në paragrafin (1), fjalia e tertë ndryshon si
vijon:
“Kërkesa duhet të jetë e arsyetuar për të cilën obliguesi
tatimor është i detyruar të paraqesë dëshmi adekuate për
shkaqet për të cilat kërkohet vazhdimi i afatit”.
Pas paragrafit (2), shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
“(3) Kërkesa për vazhdimin e afatit për paraqitjen e
fletëparaqitjes tatimore detyrimisht duhet të dorëzohet para
skadimit të afatit të përcaktuar për paraqitjen e
fletëparaqitjes tatimore. Afati për dorëzimin e
fletëparaqitjes tatimore mund të vazhdohet. Njësia
organizative kompetente e Drejtorisë e të Hyrave Publike
vendos në afat të mundshëm sa më të shkurtër, ndërsa për
vendimin e vet e njofton obliguesin tatimor”.
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Paragrafi (3), i cili bëhet paragraf (4), ndryshon si
vijon:
“(4) Nëse kërkesa për vazhdimin e afatit për dorëzimin
e fletëparaqitjes tatimore refuzohet, obliguesi tatimor është
i detyruar që fletëparaqitjen tatimore ta dorëzojë në afatin e
përcaktuar, e nëse ka skaduar ky afat, në afat prej 3 ditësh
nga dita e dorëzimit të njoftimit se kërkesa nga paragrafi
(1) e këtij neni i është refuzuar”.
Neni 17
Titulli para nenit 81 dhe neni 81 ndryshojnë si vijojnë:
“Ndërrimi i vetëtatimit
Neni 81
Vetëtatimi mund të ndërrohet me aktvendim tatimor të
Drejtorisësë të Hyrave Publike në afat prej një viti nga
paraqitja e fletëparaqitjes tatimore.
Pas skadimit të një viti, ndërsa në afatin e parashkrimit,
vetëtatimi mund të ndërrohet vetëm nëse:
- vetëtatimi bazohet në mashtrimin e vetëdijshëm;
- në mënyrë tjetër ndërrimi është i lejuar me ligj, dhe
- obliguesi tatimor është pajtuar me ndërrimin”.
Neni 18
Në nenin 82, në paragrafin (3) fjalët: “e kundërshtimit”
zëvendësohen me fjalët: “e ankesës”.
Neni 19
Titulli para nenit 84 ndryshon si vijon: “Llojet e
kontrollit të jashtëm”
Neni 20
Titulli para nenit 86 ndryshon si vijon: “Obliguesit
tatimorë te të cilët është i lejuar kontrolli i jashtëm”
Neni 21
Në nenin 86, paragrafi (1), ndryshon si vijon:
“(1) Kontrolli i jashtëm lejohet te obliguesit tatimor:
1) shoqëritë tregtare;
2) ndërmarrja bujqësore, pylltarisë dhe ekonomisë së
ujërave ose që merren me veprimtari të lira (avokatë,
noterë, përmbarues, mjekë) dhe ushtrues tjerë të
veprimtarisë; dhe
3) te obliguesit tatimorë të cilët nuk e plotësojnë
obligimin e regjistrimit”.
Neni 22
Në nenin 87 në paragrafin (3), fjalët: “përcaktime
tatimore” zëvendësohen me fjalët: “përcaktimin e bazave
tatimore”.
Neni 23
Në nenin 92 në paragrafin (1), në pikën 1), numri
“102” zëvendësohet me numrin “104”.
Neni 24
Në nenin 95, në paragrafin (5), fjala “ndërpritet”
zëvendësohet me fjalën “ndërpresë”:
Neni 25
Në nenin 102, në paragrafin (3) fjalët: “me kërkesë të
tij“ fshihen.
Paragrafi (4) fshihet.
Neni 26
Titulli para nenit 109 dhe neni 109 fshihen.
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Neni 27
Titulli para nenit 110 dhe neni 110 ndryshojnë si
vijojnë:
“Parashkrimi i përcaktimit të tatimit dhe të dhënave
tatimore sekondare
Neni 110
“(1) Përcaktimi i tatimit dhe të dhënave tatimore
sekondare, ndërrimi i tyre dhe ndërprerja nuk është e
lejuar, nëse ka skaduar afati i parashkrimit.
(2) Parashkrimi i tatimeve dhe të dhënave tatimore
sekondare fillon me skadimin e vitit në të cilin është
realizuar gjendja faktike.
(3) Afati i parashkrimit zgjat pesë vjet, ndërsa në rastet
e fshehjes së tatimit është dhjetë vjet.
(4) Ndërprerja e afatit të parashkrimit fillon me çdo akt
administrativ tatimor që ka të bëjë me gjendjen faktike,
ndërsa zgjat deri në mbarimin e plotfuqishëm të
procedurës.
(5) Pas çdo ndërprerjes së afatit, fillon të rrjedhë afati i
ri i parashkrimit.
(6) Në secilin rast pas skadimit të 10 vjetëve,
parashkruhet përcaktimi i tatimit dhe të dhënave tatimore
sekondare”.
Neni 28
Në nenin 111 paragrafi 3 fshihet.
Neni 112 fshihet.
Neni 113 fshihet.
Neni 114 fshihet.
Neni 115 fshihet.

Neni 29
Neni 30
Neni 31
Neni 32

Neni 33
Neni 119, ndryshon si vijon:
“(1) Obliguesi tatimor ose ndonjë debitor tjetër tatimor
gjatë arkëtimit të tatimit të arritur e thekson llojin e tatimit
që e paguan.
(2) Nëse shuma e arkëtimit në bazë të tatimeve ose
tatimit të kërkuar është më e madhe se shuma e borxhit,
shuma e pagesës shfrytëzohet për përmbushjen e
obligimeve në bazë të njëjtë që arrijnë më vonë.
(3) Në rastin nga paragrafi (2) të këtij neni,
përmbushen obligimet e arritura edhe në bazë tjetër ose
bëhet kthimi i tatimit, për të cilën informohet obliguesi
tatimor”.
Neni 34
Në nenin 121, paragrafi (2) fshihet.
Paragrafët (3) dhe (4), bëhen paragrafë (2) dhe (3).
Neni 35
Pas nenit 122 shtohet titull i ri dhe neni i ri 122-a si
vijon:
“Parashkrimi i pagesës
Neni 122-a
(1) Pagesa e tatimeve dhe të dhënat sekondare tatimore
parashkruhen në afat prej 10 vjetësh nga skadimi i vitit në
të cilin tatimi dhe të dhënat sekondare tatimore kanë arritur
për pagesë.

16 јули 2008

(2) Kthimi i tatimit të arkëtuar më shumë ose
gabimisht, si dhe të dhënat sekondare tatimore nuk mund të
kthehen nëse ka skaduar afati i parashkruar.
(3) Afati i parashkrimit nga paragrafi (2) i këtij neni,
është pesë (5) vjet duke llogaritur nga arkëtimi, ndërsa në
rast pas skadimit të 10 vjetëve parashkruhet kthimi i tatimit
të arkëtuar ose paguar më shumë dhe i gabuar.
Neni 36
Në nenin 123, në paragrafin (1), pas fjalëve: “të
dhënat” shtohen fjalët: “përveç kamatës”, ndërsa përqindja
prej 0,05%” zëvendësohet me: përqindjen “0,03%”.
Neni 37
Në titullin para nenit 127 dhe në nenin 127, fjala:
“kundërshtimi” zëvendësohet me fjalën: “ankesa”.
Neni 38
Titulli para nenit 129 dhe neni 129 fshihen.
Neni 39
Në nenin 135, në paragrafin (4) pas fjalës “pikat”
shtohet numri “2” dhe vihet presje.
Neni 40
Në nenin 136, në paragrafin (1) pas fjalës: “pikat”
shtohet numri: “2” dhe vihet presja.
Neni 41
Në nenin 141, paragrafi (4), ndryshon si vijon:
“Të ardhurat nga shndërrimi në para i sendeve të
pagesave me detyrim nga neni 132 të këtij ligji sistemohen
me aktvendim të Drejtorisë së të Hyrave Publike sipas
renditjes si vijon:
1) shpenzimet e pagesës;
2) dënimi me para,
3) kamata dhe
4) shuma e obligimit tatimor kryesor”.
Neni 42
Në nenin 144, në paragrafin (2) në reshtin e dytë fjala
“debitorit”zëvendësohet
me
fjalët:
“debitorit
të
debitorit”dhe vihet presja.
Neni 43
Në nenin 155, pas paragrafit (9), shtohet paragraf i ri
10 si vijon:
“(10) Nëse shitja nuk ka sukses edhe pas auksionit të
dytë gojor, konsiderohet se Republika e Maqedonisë do të
bëhet pronare e patundshmërisë, do të bëhet pronare e
patundshmërisë me çmimin që i përgjigjet shumës së
borxhit tatimor të zmadhuar për lartësinë e shpenzimeve
dhe kamatës, përveç në rast të ekzistimit të së drejtës
hipotekare të kreditorit tjetër”.
Paragrafi (10) bëhet paragraf (11).
Neni 44
Në nenin 156 në paragrafin (4) pika fshihet dhe shtohen
fjalët: “në zotërim dhe paraqet bazë juridike për fitimin e të
drejtës së pronësisë dhe regjistrim në librat publikë”.
Neni 45
Titulli para nenit 157 ndryshon si vijon:
“Shlyerja e tatimit”
Neni 46
Në nenin 157, shtohen dy paragrafë të ri, (2) dhe (3), si
vijojnë:
“(2) Shlyerja e përkohshme mbaron me pushimin e
borxhit tatimor në pajtim me nenin 23 të këtij ligji.
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(3) Pas skadimit të afatit për parashkrim të përcaktimit
dhe pagesës së tatimit dhe të të dhënave sekondare tatimore
të përcaktuar në nenin 110 dhe 122-a nga ky ligj prej 10
vjetëve, mund të bëhet shlyerja e përhershme”.
Neni 47
Në PJESËN E TRETË, titulli “I. PROCEDURA E
KUNDËRSHTIMIT”, titujt para neneve dhe nenet 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
dhe 171, fshihen.
Neni 48
Neni 172 ndryshon si vijon:
“(1) Kundër aktit administrativ tatimor, obliguesi
tatimor mund të paraqesë ankesë.
(2) Ankesa mund të paraqitet edhe kur Drejtoria e të
Hyrave Publike me kërkesën e obliguesit tatimor nuk ka
marrë akt administrativ tatimor me ligj”.
Neni 49
Neni 173 ndryshon si vijon:
“Ankesë kundër aktit administrativ tatimor përveç
obliguesit tatimor mund të paraqesë edhe personi për të
drejtat ose obligimet e të cilit është vendosur me aktin
administrativ tatimor. “
Neni 50
Neni 174 ndryshon si vijon:
“Ankesa kundër aktit administrativ tatimor paraqitet në
afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit”.
Neni 51
Titulli para nenit 175 dhe neni 175 ndryshojnë si
vijojnë:
“Organi kompetent për vendosje ndaj ankesës
Neni 175
Ndaj ankesës kundër aktit administrativ tatimor të
njësisë organizative të Drejtorisë së të Hyrave publike,
vendos ministri i Financave”.
Neni 52
Pas nenit 175, shtohen tetë tituj të ri dhe tetë nene të
reja: 175-a, 175-b, 175-v, 175-g, 175-d, 175-gj, 175-e, 175zh, si vijon:
“Dorëzimi i ankesës
Neni 175-a
(1) Ankesa direkt dorëzohet në njësinë organizative të
Drejtorisë së të Hyra Publike që e ka miratuar aktin
administrativ tatimor.
(2) Nëse ankesa paraqitet në njësinë kompetente
organizative të Drejtorisë së të Hyrave Publike, direkt në
Ministrinë e Financave ose është dorëzuar me postë,
konsiderohet se e njëjta është dorëzuar me kohë nëse është
e dorëzuar në aftin e caktuar ligjor. “.
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(2) Ankesa duhet të arsyetohet, kurse është e
mjaftueshme që në atë të theksohet në cilin drejtim
paraqitësi është i pakënaqur nga akti administrativ tatimor.
“Veprimi juridik i ankesës
Neni 175-v
Ankesa nuk e shtyn zbatimin e aktit administrativ
tatimor.
Heqja dorë nga ankesa
Neni 175-g
(1) Obliguesi tatimor mund të heqë dorë nga paraqitja e
ankesës. Heqja dorë paraqitet me shkrim ose me
procesverbal.
Tërheqja e ankesës
Neni 175-d
Ankesa mund të tërhiqet nga obliguesi tatimor deri në
dorëzimin e aktvendimit të ankesës.
Ndërprerja e procedurës
Neni 175-gj
(1) Nëse aktvendimi ndaj ankesës plotësisht ose
pjesërisht varet nga çështja që është lëndë e procedurës
gjyqësore ose administrative, ministri i Financave
përkohësisht mund ta ndërpresë procedurën deri në
mbarimin e procedurës gjyqësore ose administrative.
(2) Gjatë kohëzgjatjes së ndërprerjes së përkohshme
nuk rrjedhin afatet e parashkrimit.
(3) Kundër refuzimit të kërkesës për ndërprerje të
përkohshme të procedurës nuk lejohen mjete juridike.
Dorëzimi i ankesës në organin e shkallës së dytë
Neni 175-e
(1) Ankesën me të gjitha shkresat, njësia organizative
kompetente e Drejtorisë së të Hyrave Publike është e
detyruar t’ia dorëzojë ministrit të Financave në afatin e
mundshëm sa më të shkurtër.
Dorëzimi i aktvendimit ndaj ankesës
Neni 175-zh
(1) Aktvendimin ndaj ankesës me shkresat e lëndës
dorëzohen në organizatën kompetente të Drejtorisë së të
Hyrave Publike e cila është e detyruar që aktvendimin t’ia
dorëzojë palës më së voni në afat prej pesë ditësh nga dita
e pranimit të tij”.

Përmbajtja e ankesës

Neni 53
Në nenin 176, në paragrafin (1), fjalët: “Gjykata
Supreme e Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me
fjalët: “Gjykata Administrative e Republikës së
Maqedonisë”.

Neni 175-b
(1) Në ankesë detyrimisht duhet të theksohet akti
administrativ tatimor që kundërshtohet me shënimin e
njësisë organizative të Drejtorisë së të Hyrave publike që e
ka miratuar, si dhe numri dhe data e aktit dhe e njëjta duhet
të nënshkruhet nga ana e obliguesit tatimor.

Neni 54
Pas nenit 178 shtohet pjesë e re “PJESA E KATËRTA” si vijon: “ORGANI PËR KUNDËRVAJTJE DHE
MËNYRA
E
PUNËS
SË
ORGANIT
PËR
KUNDËRVAJTJE” dhe shtohen katër tituj të rinj dhe katër
nene të reja: 178-a,178-b,178-v,178-g, si vijon:
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“Organi për kundërvajtje
Neni 178-a
(1) Drejtoria e të Hyrave Publike është kompetente për
mbajtjen e procedurës për kundërvajtje dhe për shqiptimin
e sanksioneve për kundërvajtje për kundërvajtjet e
përcaktuara me këtë ligj, Ligjin për tatimin mbi fitim,
Ligjin për tatimin personal mbi të ardhurat, Ligjin për tatim
mbi vlerën e shtuar, Ligjin mbi akcizat, Ligjin për
regjistrimin e pagesave me para në dorë dhe Ligjin për
lojërat e fatit dhe lojërat zbavitëse.
(2) Procedurën për kundërvajtje e mban Komisioni për
vendosje ndaj kundërvajtjeve (në tekstin e mëtejmë:
Komisioni për kundërvajtje), i emëruar nga ana e drejtorit
të Drejtorisë së të Hyrave Publike.
(3) Komisioni për kundërvajtje përbëhet nga persona
zyrtarë të autorizuar të punësuar në Drejtorinë e të Hyrave
Publike.
(4) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni përbëhet
nga tre anëtarë prej të cilëve:
- një jurist i diplomuar me provim të dhënë të
jurisprudencës me përvojë pune në sferën e tij; dhe
- një anëtar me përgatitje të lartë profesionale nga sfera
e metodologjisë, tatimit ose kontrollit të jashtëm me
përvojë pune në sferën e tij;
- një anëtar me përgatitje të lartë profesionale me
përvojë pune në sferën e tij.
(5) Për kryetar të Komisionit për kundërvajtje nga
paragrafi paraprak mund të emërohet vetëm juristi i
diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës.
(6) Përveç anëtarëve nga paragrafi (4) të këtij neni, në
Komision për kundërvajtje emërohet edhe administrator i
Komisionit për kundërvajtje që do t’i zbatojë punët
administrative-teknike.
(7) Anëtarët e Komisionit për kundërvajtje kanë
zëvendës të tyre.
(8) Organi për kundërvajtje në procedurën për
kundërvajtje vendos dhe shqipton sanksione për
kundërvajtje.
(9) Kundër aktvendimeve të organit për kundërvajtje
me të cilët shqiptohet sanksioni për kundërvajtje mund të
paraqitet ankesë për ngritjen e kontestit administrativ.
Emërimi dhe shkarkimi i Komisionit për
kundërvajtje
Neni 178-b
(1) Drejtoria e të Hyrave Publike, për shkak të ruajtjes
së kompetencës ligjore vendore dhe reale, në përbërjen e
saj formon më shumë komisione për kundërvajtje në nivel
të drejtorive regjionale, edhe atë për periudhë kohore prej
dy vjetësh me të drejtën e rizgjedhjes së anëtarëve.
(2) Komisionet për kundërvajtje nga paragrafi 1 të këtij
neni janë kompetentë për territorin e drejtorisë regjionale
dhe njësive organizative-njësive tatimore që janë në
përbërje të tyre në pajtim me organikën e Drejtorisë së të
Hyrave Publike.
(3) Komisioni për kundërvajtje emërohet me
aktvendim.
(4) Anëtari i Komisionit për kundërvajtje mund të
shkarkohet:
- me skadimin e kohës për të cilën është emëruar për
anëtarë të Komisionit për kundërvajtje;
- me kërkesë të tij të arsyetuar;
- me plotësimin e kushteve ligjore për fitimin e
pensionit të pleqërisë;
- nëse i është shqiptuar aktgjykim i plotfuqishëm
gjyqësor për vepër të kryer penale;
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- nëse për shkak të paaftësisë së përhershme
profesionale nuk ka mundësi t’i kryejë obligimet për të
cilat është emëruar;
- nëse konstatohet se i ka shkelur rregullat e veprimit
dhe vendosjes në procedurën për kundërvajtje;
- nëse nuk i ka plotësuar obligimet që dalin nga puna në
Komisionin për kundërvajtje; dhe
- nëse nuk e ka paraqitur ekzistimin e konfliktit të
interesit në rastin në të cilin vendos Komisioni për
kundërvajtje.
- nëse nuk i ka respektuar principet e përcaktuara me
Kodeksin e Drejtorisë së të Hyrave Publike.
(5) Propozimi i arsyetuar për shkarkim të anëtarit të
Komisionit për kundërvajtje në rastet e paragrafit 4 alinetë
prej 3 deri 9 të këtij neni, i paraqitet drejtorit të Drejtorisë
së të Hyrave Publike.
Obligimet dhe mënyra e punës së Komisionit për
kundërvajtje
Neni 178-v
(1) Komisioni për kundërvajtje më së voni 10 ditë nga
dita e formimit, miraton Rregullore për punë sipas së cilës
është i detyruar të punojë.
(2) Mënyra e punës dhe veprimi i Komisionit për
kundërvajtje së afërmi do të rregullohet me Rregulloren për
punë nga paragrafi 1 të këtij neni.
(3) Komisioni për kundërvajtje, mban mbledhje sipas
nevojës së duhur, e së paku tre herë gjatë javës punuese.
(4) Komisioni për kundërvajtje punon dhe vendos
vetëm në përbërje të plotë.
(5) Komisioni i këtij neni, në veprimin e vet mund të
nxjerrë dëshmi dhe të grumbullojë të dhëna të
domosdoshme për përcaktimin e kundërvajtjes, si dhe të
bëjë punë tjera në pajtim me këtë ligj dhe Ligjin për
kundërvajtje.
(6) Në punën e tyre anëtarët e Komisionit për
kundërvajtje janë të autonom, të pavarur dhe vendosin në
pajtim me njohuritë e tyre profesionale, në mënyrë të lirë
dhe bindjes personale si dhe standardeve të sjelljes etike
dhe profesionale.
(7) Komisioni për kundërvajtje është i detyruar të
mbajë evidencë të kundërvajtjeve, sanksioneve për
kundërvajtje të shqiptuara dhe vendimeve të marra në
mënyrë të caktuar me Ligjin për kundërvajtjet.
(8) Për punën e tij, anëtarët e komisionit për
kundërvajtje dhe zëvendësit e tyre, kanë të drejtën e
shpërblimit në mënyrë adekuate me rëndësinë, vëllimin
dhe ndërlikimin e kundërvajtjeve.
(9) Lartësinë e shpërblimit, dhe mënyrën e pagesës së
shpërblimit e përcakton drejtori i Drejtorisë së të Hyrave
Publike me akt të veçantë.
Procedura e barazimit
Neni 178-g
(1) Për të gjithat kundërvajtjet për të cilat është
kompetente Drejtoria e të Hyrave publike, inspektorët e
tatimit ose personat tjerë të autorizuar (në tekstin e
mëtejmë: personat e autorizuar), gjatë konstatimit të
kundërvajtjes janë të detyruar që kryerësit të kundërvajtjes
t’i propozojnë procedurë barazimi, para se ta paraqesin
kërkesën për procedurën për kundërvajtje.
(2) Procedura e barazimit është e domosdoshme.
(3) Nëse personi i autorizuar konstaton kundërvajtje,
është i detyruar që të dorëzojë procesverbal në të cilin do ti
shënojë të gjitha elementet e rëndësishëm të veprimit prej
të cilit rrjedh shënimi juridik i kundërvajtjes, koha, vendi
dhe mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i
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veprimit dhe personat e hasur në vendin e ngjarjes, dhe t’i
ofrojë kryerësit të kundërvajtjes/personit përgjegjës në
personin juridik ose personit që ka autorizim me shkrim se
ka të drejtë ta nënshkruajë procesverbalin, të njëjtin ta
nënshkruajë në shenjë pajtimi.
(4) Në rast kur kryerësi i kundërvajtjes pajtohet me
kundërvajtjen e konstatuar, personi i autorizuar është i
detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t’i japë urdhërpagesë,
edhe atë në mënyrë plotësuese e shënon në procesverbal
nga paragrafi 3 i këtij neni.
(5) Nëse personi i autorizuar konstaton kundërvajtje, e
përpilon procesverbalin nga paragrafi 3 të këtij neni, dhe i
ofron për nënshkrim, ndërsa kryerësi nuk pajtohet me
kundërvajtjen e konstatuar respektivisht refuzon ta
nënshkruajë procesverbalin, personi i autorizuar në vendin
e ngjarjes, kryerësit të kundërvajtjes do t’i dorëzojë ftesë
për pagimin e gjobës, ndërsa atë do ta shënojë në
procesverbalin.
(6) Në rast kur kryerësi i kundërvajtjes/personi
përgjegjës në personin juridik ose personi tjetër i cili ka
autorizim me shkrim ta nënshkruajë procesverbalin refuzon
që ta pranojë ftesën nga paragrafi 5 i këtij neni, personi i
autorizuar e shënon atë në procesverbal, ndërsa ftesën për
pagesë të gjobës e dorëzon në pajtim me nenin 78 të Ligjit
për kundërvajtje.
(7) Kryerësi i kundërvajtjes është i detyruar në afat prej
tetë ditësh nga dita e pranimit të ftesës ta paguajë gjobën.
(8) Pas skadimit të afatit të përcaktuar për pagesën e
gjobës, në rastin kur nuk është paguar gjoba, personi i
autorizuar paraqet kërkesë për ngritjen e procedurës për
kundërvajtje në Komisionin për kundërvajtje.
(9) Për procedurat e ngritura për barazim dhe rezultatin
nga ato, personi i autorizuar është i detyruar të mbajë
evidencë të veçantë. “
Neni 55
Në PJESËN E PESTË,
“NDËSHKUESE” zëvendësohet
KUNDËRVAJTJE”.

në
me

titullin,
fjalën:

fjala:
“PËR

Neni 56
Titulli para nenit 179 fshihet.
Neni 57
Neni 179 ndryshon si vijon:
(1) Gjobë në shumë prej 2500 deri 5000 euro me
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet obliguesit tatimorperson juridik, për kundërvajtje nëse”: “
1) nuk dorëzon fletëparaqitje për regjistrim në pajtim
me nenin 38, paragrafi (5) të këtij ligji;
2) nuk mban libra afaristë dhe evidencë në pajtim me
nenin 45, paragrafi (1) të këtij ligji;
3) nuk i ruan librat afaristë dhe evidencat në pajtim me
nenin 48, paragrafi (1) të këtij ligji;
4) nuk dorëzon fakte të rëndësishme për tatim në pajtim
me nenin 49 të këtij ligji;
5) nuk merr pjesë në përcaktimin e gjendjes faktike në
pajtim me nenin 50, paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij ligji;
(6) në fletëparaqitjen tatimore nuk fut të dhëna të sakta,
reale dhe të plota dhe nuk e dorëzon dokumentacionin e
duhur në pajtim me nenin 53 paragrafët (3) dhe (4) të këtij
ligji;
7) me kërkesë të Drejtorisë së të Hyrave Publike nuk i
jep të gjitha informatat e duhura, nuk dorëzon, ose nuk
dorëzon në vendin e duhur në shikim dhe kontroll librave
afaristë dhe evidencave, dokumentacionit afarist dhe
dokumenteve tjera në pajtim me nenin 60 të këtij ligji;
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8) nuk lejon të bëhet shikim i lëndëve, lokaleve ose
tokës, respektivisht nëpër ato ose mbi ato të kalohet për
shikim (neni 64 paragrafi (1);
9) nuk i bën punët nga neni 97 paragrafi (3) të këtij
ligji;
10) inspektorit në procedurën e kontrollit nuk i jep
informata dhe libra, shënime, dokumente dhe dokumentacionin
afarist në pajtim me nenin 99 të këtij ligji dhe
11) e pamundëson procedurën e pagesës me detyrim në
pajtim me nenin 137 paragrafi (7) të këtij ligji.
(2) Për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni, personit
përgjegjës te personi juridik do ti shqiptohet gjobë në
shumë prej 1.000 deri 2.000 euro me kundërvlerë në
denarë.
(3) Për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni, personit
fizik do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 300 deri 1000
euro në kundërvlerë me denarë”.
(4) Për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni, personit
juridik mund t’i shqiptohet sanksioni kundërvajtës ndalim i
përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar në
kohëzgjatje prej tre (3) deri më së shumti tridhjetë (30) ditë”.
Neni 58
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa
dispozitat nga neni 28, 29, 30, 31 dhe 32 do të zbatohen
nga 1 janari 2009.
__________
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1662.
Врз основа на член 54-а од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2008 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен
простор на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари – Четири решеткасти челични столбови како носечка конструкција на електричните рефлектори со следната опрема:
1. Рефлектори од типот ЈЕТ 2000 FAELпарчиња 18
Italija
2. Рефлектори од типот HNF 2000
парчиња 42
Elektrovina Slovenija
3. Метал халогена сијалица според каталошки податоци се приклучува на мрежен
напон 380 V, индекс на репродукција на боја
Ra>=65 и температура на боја 45000 К, снага
2000 W, HRI-T 2000 Е40 Radium Germany.
Сијалиците се во употреба од IX месец
2003 година
парчиња 60
4. Лимено куќиште со монтирана следна
опрема
- осигурачи
- пригушници Р=2000 W, u=450 V „3 donic“
- прекидачи
- бакарни шини
Ормарот е со димензии 5 метри х 2 метри
Н=2,5 м
парчиња 2
Сопственост на Република Македонија.
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Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење на Министерството за транспорт и
врски без надоместок.
Член 3
Директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија склучува договор со министерот за транспорт и
врски за правата и обврските за движните ствари од
член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-3520/1
12 јули 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
____________

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1663.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и член 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија ("Службен весник на Република
Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 2 јули 2008 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 15 став 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 10/2008).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од
Скопје, со Решение У. бр. 16/2008 од 14 мај 2008 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбата од колективниот договор означен
во точка 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и Законот за работните односи.
4. Судот на седницата утврди дека според член 15
став 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија, на работниците од став
4 на овој член кои се распоредени на работни места за
кои е предвиден повисок степен на образование, основната плата може да им се намали согласно грански колективен договор.
5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна
вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред
Уставот и законите се еднакви.
Според член 32 став 2 од Уставот, секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место. Согласно став 3 од истиот член, секој има право на соодветна заработувачка, а согласно став 5, оставрувањата
на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

16 јули 2008

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој
е должен да ги почитува Уставот и законите.
Согласно член 54 став 1 од Уставот, слободите и
правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат
само во случаи утврдени со Уставот.
Од наведените уставни одредби произлегува дека
правата и положбата на вработените се уредува со закон и со колективни договори, дека со колективните
договори се доуредуваат правата и обврските на работниците и работодавачите и дека тие мора да бидат во
согласност со Уставот и со законите.
Според член 1 од Законот за работните односи
(„Службен весник на Република Македонија“ број
62/2005), со овој закон се уредуваат работните односи
меѓу работниците и работодавачите кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување. Работниот однос се уредува со овој и со друг закон, колективен договор и договор за вработување.
Согласно член 13 став 1 од Законот за работните
односи, работниот однос меѓу работникот и работодавачот се заснова со потпишување на договор за вработување.
Според член 19 ставовите 1 и 2 од истиот закон, работникот кој склучува договор за вработување, мора да
ги исполнува условите за вршење на работата, определени со закон, актот на работодавачот, односно условите барани од страна на работодавачот. Работодавачот е
должен со акт да ги определи посебните услови за вршење на работата на секое поединечно работно место.
Согласно член 21 од Законот, работодавачот има
право на слободно одлучување со кој кандидат кој ги
исполнува пропишаните договорени, односно од работодавачот барани услови за вршење на работата, почитувајќи ги законските забрани, ќе склучи договор за
вработување.
Содржината на договорот за вработување е утврдена во член 28 на Законот, при што називот на работното место, односно податоци за видот на работата за којашто работникот склучува договор за вработување, со
краток опис на работата што ќе ја врши според договорот за вработување, како и одредба за висината на основната плата која му припаѓа на работникот за вршење на работата според закон, колективен договор и договорот за вработување, претставуваат елементи на договорот за вработување, утврдени во став 1 точките 3 и
8 од овој член.
Согласно член 30 став 1 од овој закон, работникот е
должен совесно да ја извршува работата на работното
место за кое што склучил договор за вработување, во
време и на место, кои што се определени за извршување на работата, почитувајќи ја организацијата на работа и деловната активност на работодавачот. Според
став 2 на истиот член, во случаите определени со закон
и колективен договор, работникот е должен да врши и
друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, ако е во рамките на степенот на неговата
стручна подготовка.
Според член 105 став 1 од Законот, работникот
има право на заработувачка - плата, согласно со
закон, колективен договор и договорот за вработување. Согласно став 3 на истиот член, платата е составена од основната плата, дел од платата за работната
успешност и додатоците, ако со друг закон поинаку
не е определено.
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Основната плата, согласно член 106 став 1 од овој
закон, се определува земајќи ги предвид барањата на
работното место, за кое работникот го склучил договорот за вработување.
Во преодните и завршните одредби на Законот
(член 269 став 4) се утврдува дека постојните договори
за работа склучени до влегувањето во сила на овој закон се сметаат за договори за вработување.
Од наведените законски одредби произлегува дека
законодавецот го утврдува договорот за вработување
како основа за создавање на работниот однос. Со договорот за вработување се определува работното место за
кое се заснова работен однос, како и платата што се
оставрува за извршување на работите на работното место. Законот пропишува дека работникот е должен, совесно да ја извршува работата на работното место за
коешто склучил договор за вработување, а во случаи
определени со закон и колективен договор, да врши и
друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, ако е во рамките на степенот на неговата
стручна подготовка.
Ваквата законска регулатива го дефинира работниот однос како двостран однос меѓу две договорни страни, при што, неспорно произлегува дека правата и обврските на работникот и работодавачот ги поврзува и
условува работното место за кое е склучен договорот
за вработување.
Со преодните и завршните одредби на Законот, законодавецот, со цел да ги заштити работниците кои биле во работен однос во време на влегувањето во сила
на овој закон, пропишал дека постојните договори за
работа склучени до влегувањето во сила на овој закон
се сметаат за договори за вработување, што значи дека
работниците и работодавачите кои ги склучиле тие договори, се обврзани да ги имплементираат на начин како да станува збор за договори за вработување во смисла на овој закон.
Со членот 15 од Општиот колективен договор за
јавниот сектор на Република Македонија, кој се наоѓа
во главата „Основна плата“, се уредува дека со колективен договор на ниво на дејност, односно на ниво на
работодавач, се утврдуваат групи на сложеност на работни места (став 1), како и се утврдуваат работни места по групи на сложеност (став 2). Согласно ставот 4
на овој член, при утврдувањето на групи на сложеност
во колективните договори се поаѓа и од степенот на
образованието, при што работникот со понизок степен
на образование не може да биде распореден во група
на сложеност за која е утврден повисок степен на образование, освен за работниците кои до влегувањето во
сила на овој колективен договор биле распоредени на
работни места со повисок степен на образование. Понатаму, во ставот 5 на овој член се утврдува дека на работниците од став 4 на овој член кои се распоредени на
работни места за кои е предвиден повисок степен на
образование, основната плата може да им се намали
согласно грански колективен договор.
Тргнувајќи од наведената регулатива, Судот оцени
дека решението утврдено со оспорениот став 5 на член
15 од Општиот колективен договор за јавниот сектор,
според кое со грански колективен договор може да се
намали основната плата на работник со понизок степен
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на образование, кој до влегувањето во сила на општиот
колективен договор, бил распореден на работно место
со повисок степен на образование и кој продожува да
биде распореден на таквото работно место и по влегувањето во сила на колективниот договор, е неуставно и
незаконито.
Имено, согласно член 32 став 3 од Уставот, секој
вработен има право на соодветна заработувачка. Од
друга страна, Законот за работните односи неспорно
утврдува дека со договорот за вработување (или договорот за работа кој бил склучен пред влегувањето во
сила на овој закон за работните односи) се утврдуваат
правата и обврските на работникот и работодавачот за
работното место за кое е склучен договорот за вработување. Основната плата се определува земајќи ги предвид барањата на работното место за кое работникот го
склучил договорот за вработување. Оттука, според Судот, законодавецот утврдил дека основната плата на
работникот зависи од работното место на кое е распореден, поради што нема основ со грански колективен
договор платата за работното место да се намали не како резултат на работите што се вршат на работното место, туку како резултат на несоодветен степен на
стручна подготовка на работникот.
Тргнувајќи од напред наведеното, според Судот,
неосновани се наводите во дописот на Владата на Република Македонија, доставен како одговор на иницијативата во фаза на претходна постапка (акт бр. 19781/1 од 26.02.2008 година), дека со ваквото решение
во Општиот колективен договор за јавниот сектор на
вработените не им се ограничувале правата утврдени
со закон и колективен договор, туку само им се давала
можност да го задржат работното место на кое претходно биле распоредени, иако истото не соодветствува
на нивниот степен на образование, што за нив било поповолно решение, независно од тоа што платата ќе им
се намали.
Со оглед дека оспореното решение создава можност за иста работа, на исто работно место, да се остварува различна основна плата, и тоа не како резултат на
различни резултати од работата, туку како резултат на
различен степен на образование на работникот, ваквото решение значи основ за воведување нееднаквост на
работниците пред Уставот и Законот за работните односи, поради што Судот оцени дека оспорениот член
15 став 5 од Општиот колективен договор за јавниот
сектор не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3,
член 32 ставовите 2 и 3 и член 51 од Уставот и со член
12 ставовите 2 и 3 од Законот за работните односи.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, д-р Трендафил Ивановски и судиите:
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко
Наумоски и д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.16/2008
2 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1664.
Уставниот суд на Република Македонија врз основа
на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 9 јули 2008 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВААТ член 13 став 2 точка 1, член 83
став 2 точка 3 и член 152 став 2 точка 5 од Законот за
банките („Службен весник на Република Македонија“
бр.67/2007).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија на иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение
У.бр.182/2007 од 28 мај 2008 година поведе постапка за
оценување на уставноста на одредбите од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Уставот на Република Македонија.
4. а) Судот на седницата утврди дека оспорениот
член 13 став 2 точката 1 е систематизирана во Глава III
- „Основање на банка“, оддел 2 - „Акционери“ од Законот за банките. Во член 13 став 1 од Законот се определува дека: „акционер на банка може да стане домаш-но
и странско правно и физичко лице“.
Оспорениот член 13 став 2 точката 1 гласи: „Акционер со квалификувано учество во банка не може да стане лице или правно лице контролирано од лице кое е
осудено со казна затвор за кривични дела од областа на
банкарството и финансиите“.
Инаку, под „квалификувано учество во банка“ се
подразби-ра директно или индиректно поседување на
најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во банка или кои овозможуваат значително влијание врз управувањето со банката (член 2 точка 21 од Законот).
б) Оспорениот член 83 став 2 точката 3 од Законот
е систематизирана во Глава IX - „Органи на банка и
управување на банка“. Притоа, во член 83 став 1 се
предвидува дека: „лице со посебни права и одговорности во банка задолжително треба да има соодветно високо образование и познавање на прописите од областа
на банкар-ството и/или финансиите и да има соодветно
искуство кое обезбедува сигурно и стабилно управување со банката“.
Оспорениот член 83 став 2 точката 3 гласи: „Лице
со посеб-ни права и одговорности во банка неможе да
биде лице кое е осудено со казна затвор за кривични
дела од областа на банкарството и финансиите“.
Инаку, под „лице со посебни права и одговорности“
се под-разбира физичко лице кое е член на надзорен
одбор, член на управен одбор, член на одбор за ревизија, член на одбор за управување со ризици и други раководни лица во банката согласно со статутот на банката (член 2 точка 26 од Законот).

16 јули 2008

в) Оспорениот член 152 став 2 точка 5 од Законот е
систематизирана во Глава XV „Мерки“ што може да ги
преземе гувернерот на Народната банка на Република
Македoнија кон банките и тие се: редовни мерки (оддел 1), дополнителни мерки (оддел 2), администрација
(оддел 3), повлекување на согласноста (оддел 4) и
укинување на дозвола за основање и работење и за
статусни примени (оддел 5).
Оспорениот член 152 од Законот е сместен во одделот 3 - „Администрација“ и гласи: „Гувернерот донесува решение за отповику-вање на член на администрација кога е осуден за кривично дело“ (став 2 точка 5).
Инаку, под „администрација“ се подразбира именување од гувернерот администратори во деловна банка
кога е загрозена солвентноста на банката, кога банката
не ги презема дополнителните мерки изречени од гувернерот, кога надзорниот одбор на банката не поднесе
план за подобрување на состојбата на банката, ...(член
139 став 1 од Законот за банките).
5. Според член 13 став 1 од Уставот на Република
Македо-нија: „лицето обвинето за казниво дело ќе се
смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука“. Според член 14
став 2 од Уставот: „Никој не може повторно да биде
суден за дело за кое веќе бил суден и за кое е донесена
правосилна судска одлука“.
Од изнесените уставни одредби, покрај другото,
произлегу-ва дека само со правосилна судска одлука
може да се утврди постоење вина на граѓанин и да се
определи казна за граѓанинот како последица за конкретно утврдената вина. Излегувањето надвор од рамките на односот казниво дело и судски изречената казна за неговиот сторител претставува повреда на слободите и правата утврдени со Уставот на Република Македонија, меѓу кои се еднаквоста (член 9), правото на
работа, слободен избор на вработување, достапност на
секое работно место секому под еднакви услови (член
32 ставовите 1 и 2).
Со оглед на тоа што со член 13 став 2 точка 1, член
83 став 2 точка 3 и член 152 став 2 точка 5 од Законот
се излегува надвор од рамките на односот казниво дело
и судски изречената казна за неговиот сторител, на тој
начин што со закон и надвор од евентуално изрече-на
судска казна се определуваат и други последици за
определени граѓани, со што им се ограничуваат уставно утврдени слободи и права, Судот оцени дека наведените законски одредби не се во согласност со член 13
став 1 и член 14 став 2 од Уставот на Република Македонија.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите Лилјана Ингилизова - Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и
д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.182/2007
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.

16 јули 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1665.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на
9 јули 2008 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 179 став 2 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“
бр.67/2007).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од
Скопје и Бранко Радојчиќ адвокат од Скопје, со Решение У.бр.228/2007 од 26 март 2008 година поведе постапка за оценување на уставноста на член 179 став 2
од Законот за банките.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот со
основ се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 179 став 2 од Законот за банките кога судот
ја уважува тужбата не го поништува оспорениот акт,
туку само ја констатира неговата незаконитост, а подносителот на тужбата може по судски пат да покрене
постапка за надоместок на штета од Народната банка.
5. Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот
владе-ењето на правото и поделбата на власта на законодавна, извршна и судска претставуваат едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република
Македонија.
Според Амандман XXV на Уставот, со кој е заменет
член 98 од Уставот на Република Македонија, судската
валст ја вршат судовите. Судовите се самостојни и
независни. Судовите судат врз основа на Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. Забранети се вонредни судови. Видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и составот на судовите како и постапката пред
нив се уредуваат со закон што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.
Од содржината на цитираните уставни одредби јасно произлегува дека видовите, надлежноста, основањето, организаци-јата, составот на судовите, како и постапката пред судовите се уредува со закон кој се донесува со двотретинско мнозинство.
Според член 22 од Законот за судовите („Службен
весник на Република Македонија“ бр.58/2006) во судскиот систем судската власт ја вршат основните судови, апелационите судови, Управниот суд и Врховниот
суд на Република Македонија.
Во член 34 од наведениот закон е утврдена надлежноста на Управниот суд како посебен суд заради обезбедување на судска заштита на правото и правните интереси на физичките и правните лица повредени со акт
на орган на државната управа и други органи и организации утврдени со закон.
Во член 10 од наведениот закон е предвидено дека
постапката пред судот се уредува со закон и се заснова
врз начелата на заемност и легитимност, рамноправност на странките, судење во разумен рок, правичност,
јавност, контрадикторност, двостепеност, зборност, усност, непосредност, право на одбрана односно застапу-вање, слободна оцена на доказите и економичност.
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Според член 10 став 2 од наведениот закон, е предвидено дека со законите за одделните постапки поблиску се уредуваат начелата на постапките, начините на
нивното остварување и можното отстапување кај одделни начела.
Во Законот за управните спорови („Службен весник
на Република Македонија“ бр.62/2006) е утврдена надлежноста на Управниот суд против кои акти може да се
води управен спор, составот на Судот, постапувањето
по тужбата пред Управниот суд, видот на одлуките кои
ги донесува Судот, вонредните правни лекови, задол-жителноста на пресудата, посебни одредби кои се
однесуваат на постапките кога Судот одлучува за барање за заштита на слободите и правата загарантирани со
Уставот и преодни и завршни одредби.
Тргнувајќи од наведените уставни одредби, а имајќи ги предвид и одредбите од Законот за судовите законодавецот со Законот за кривичната постапка, Законот за парничната постапка, Законот за вонпарничната
постапка, Законот за општа управна постапка како и
Законот за управните спорови ги уредил надлежноста,
процесните правила и правно пропишаните форми на
постапување на субјектие и учесниците во постапката
за правата на човекот и граѓанинот и правно заснованите интереси.
Според мислењето на Судот јасно произлегува дека
постапките пред судовите се уредуваат со закон кој се
донесува со двотретинско мнозинство, а во Законот за
банките е уредено прашањето за постапката на судската заштита против решенијата на гувернерот на Народната банка на Република Македонија.
Имајќи ја предвид содржината на член 179 став 2
од Законот, според кој во случај кога Управниот суд ќе
ја уважи тужбата, не го поништува оспорениот акт туку само ја констатира неговата незаконитост, а подносителот на тужбата може по судски пат да покрене постапка за надомест на штета, може да се констатира дека со оваа одредба се пропишува надлежност и постапка на Управниот суд, која се разликува од надлежноста
и постапката утврдена за Управниот суд во Законот за
управните спорови, според кои во случај кога Судот ја
цени законитоста на актот, а ако тужбата се уважува,
Судот го поништува оспорениот управен акт.
Со оглед на наведеното,а имајќи го предвид Амандман XXV на Уставот на Република Македонија, според
кој законите со кој се пропишува постапката пред судовите се носат со двотретинско мнозинство гласови
од вкупниот број на пратеници, според Судот, со оспорената одреба се создава можност законодавецот, наместо во процесните, во материјалните закони да ја
утврдува надлежноста и постапката пред судовите, со
што се повредува начелото на владеење на правото,
правната сигурност и Амандманот XXV на Уставот на
Република Македонија.
Поаѓајќи од изнесеното Судот оцени дека оспорениот член 179 став 2 од Законот за банките не е во согласност со одредбите на Уставот.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите
Лилјана Ингилизова - Ристова, Вера Маркова, Бранко
Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.228/2007
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1666.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на
9 јули 2008 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 5 став 2 во делот: „во сопственост на правното лице“ од Законот за обезбедување
на лица и имот („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/1999 и 66/2007).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена инициијатива на Комората за обезбедување на имоти и лица и детективски услуги Детектив –
Скопје, со Решение У.бр.269/ 2007 од 9 април 2008 година, поведе постапка за оценување на уставноста на
член 5 став 2 во делот: „во сопственост на правното лице" од Законот означен во точката 1 од ова решение.
Иницијати-вата со писмен поднесок ја подржуваат и
Агенциите за обезбедување на имоти и лица: "ФениксЏМ", ДОО "Струмица", "Сигурност Енџил"-Скопје,
"ВИП" ДООЕЛ Струга, "КГБ Секјурити" ДООЕЛ Кавадарци, "Статус" ДОО-Скопје, "ТИМ" ДОО Скопје и
"ИБИСА" Обезбедување Скопје.
4. Судот на седницата утврди дека во членот 5 став
1 од Законот за обезбедување на лица и имот е предвидено дека правното лице кое дејноста на обезбедување
на лица и имот ја врши во вид на давање на услуги се
стекнува со право за вршење на дејноста со упис во трговскиот регистар.
Според став 2 на овој член, за уписот од став 1 на
овој член покрај условите предвидени со прописите за
упис во трговскиот регистар, потребно е правното лице
да има најмалку десет лица кои имаат лиценца за работа, дозвола за работа од Министерството за внатрешни
работи, како и две деловни простории и две превозни
средства во сопственост на правното лице" .
5. Во член 8 став 1 алинеи 3, 6 и 7 од Уставот на Република Македонија како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се утврдени
владеењето на правото, правната заштита на сопственоста и слободата на пазарот и претприемништвото.
Со членот 55 став 1 од Уставот се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото, а според став 2
на истиот член Републиката обезбедува еднаква правна
положба на сите субјекти на пазарот и презема мерки
против монополската положба и монополското однесување на пазарот.
Согласно член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот Собранието на Република Македонија донесува закони.
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Од изнесеното произлегува дека гарантираната слобода на пазарот и претприемништвото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Републиката,
која отвара широки можности за заживување на стопанството и приватната иницијатива во сите облас-ти
на стопанскиот систем. Меѓутоа, слободата на пазарот
и претприемништвото не може да се сфати како работа
само на субјекти на пазарот бидејќи и државата како
гарант на оваа слобода има значајна улога како регулатор на економските текови во стопанството.
Принципот на еднаквост на пазарните субјекти
претпоставува еднаква правна положба на субјектите
во вршењето на својата дејност. Имено, еднаквоста мора да постои меѓу оние субјекти кои вршат идентична
или комплементарна дејност. Во овој контекст државата е должна да презема определени мерки со цел да се
спречи монополска положба и монополското однесување на пазарот, заштитувајќи ги на тој начин правилата
на пазарот, конкуренцијата од една страна и обезбедување еднакви можности за сите субјекти да вршат определена дејност од друга страна.
Имајќи ги предвид наведените уставни одредби
наспрема оспорениот дел на член 5 став 2 од Законот
според кој правните лица за вршење на дејност обезбедување на имот и лица мора во сопственост да имаат
две деловни простории и две превозни средства, Судот
оцени дека државата во сферата на економските односи кои се сведуваат на поттикнување на економски напредок на земјата и тоа преку гарантирање на слободата на пазарот и претприемништвото, како и преземање
на мерки против монополската положба и однесувањето на правните субјекти, не може со закон да пропишува услови кои во суштина значат ограничување на
дејноста обезбедување на лица и имот да можат да ја
вршат правните субјекти кои се условуваат да имаат во
сопственост две простории и две возила.
Имено, според мислењето на Судот во конкретниов
случај предвидените услови за вршење на наведената
дејност значат создавање на нормативна основа за нееднаква правна положба на субјектите на пазарот во
вршењето на една дејност, што не е во согласност со
Уставот.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите
Лилјана Ингилизова - Ристова, Вера Маркова, Бранко
Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.269/2007
9 јули 2008 година
Скопје
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Македонија,
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