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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
113.
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 ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА
ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот развој,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јануари 2009 година.
Бр. 07-126/1
9 јануари 2009 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 ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
Член 1
Во Законот за основање на Агенција за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот развој
(„Службен весник на Република Македонија” брoj
72/2007), по членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:
„Член 2-а
Дефиниции
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат
следново значење:
1. „Барател“ е правно или физичко лице кое до Агенцијата поднесува барање и соодветна документација со
цел за одобрување или исплата на финансиска поддршка
од програмите кои ги спроведува Агенцијата;
2. „Барање“ е образец на барање за финансиска поддршка или барање за исплата, со потребната документација неопходна за докажување на исполнетоста на
критериуми за финансиска поддршка, односно на критериумите за исплата;
3. „Билатерални договори” се договори склучени
меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата
на Европските заедници, а ратификувани согласно со
Уставот на Република Македонија;
4. „Контрола на лице место“ е контрола која се врши на лице место од лица овластени од страна на Агенцијата;
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5. „Контролор“ е лице овластено од страна на Агенцијата, што врши контрола на лице место;
6. „Корисник“ е правно или физичко лице на кое со
решение му е одобрена исплата на финансиска поддршка;
7. „Национален координатор за авторизација“ е орган на целосното децентрализирано управување на кој
му е доверена целосната одговорност за финансиско
управување на средствата од Буџетот на ЕУ и
8. „Финансиска поддршка“ се парични средства кои
Aгенцијата ги одобрува, односно исплатува на корисникот.“
Член 2
Во членот 3 по ставот 2 се додаваат два нови става
3 и 4, кои гласат:
„Скратен назив на Агенцијата е АФПЗРР.
Називот на Агенцијата во меѓународниот промет е
AGENCY
FOR
FINANCIAL
SUPPORT
OF
AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT.“
Ставот 3 станува став 6.
Член 3
Членот 5 се менува и гласи:
„Работата на Агенцијата се заснова на начелото на
поделба на надлежности во смисла дека секоја од долунаведените работи се извршува од посебна организациона единица на Агенцијата, и тоа:
- oдобрување на проекти,
- одобрување на плаќања,
- извршување на плаќања,
- контрола и
- сметководство.
Во вршењето на работите на Агенцијата се применуваат и следниве начела:
- законитост,
- еднаквост, непристрасност и објективност,
- стручност,
- сервисна ориентација,
- одговорност,
- ефикасност и ефективност,
- транспарентност,
- материјална вистина и
- заштита на јавниот интерес.”
Член 4
Во членот 7 став 1 алинеја 7 по зборот “регистри”
сврзникот “и” се заменува со запирка.
Во алинејата 8 точката се заменува со запирка и се
додаваат четири нови алинеи 9, 10, 11 и 12, кои гласат:
“-објавување на огласи за доставување на барања за
финансиска поддршка,
- склучување на договори со барателите на финансиската поддршка,
- вршење на поврат на средства и
- други работи утврдени со закон.”
Член 5
Во членот 8 став 1 точката на крајот се заменува со
запирка и се додаваат зборовите: ”а особено со органите на државната управа надлежни за управување со работите од областа на земјоделството, шумарството и
водостопанството, безбедноста на храната, финансиите, економијата, туризмот и угостителството и животната средина“.
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Член 6
Во членот 12 став 1 по алинејата 12 се додава нова
алинеја 13, која гласи:
„- склучува договори за финансиска поддршка со
барателите”.
Член 7
Во членот 14 став 2 зборовите: „плановите и извештај за материјално и финансиско работење“ се заменуваат со зборовите: „програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој финансирани од Буџетот на Република Македонија“.
Член 8
Во членот 18 став 1 зборовите: ”денот на приемот
на барањето” се заменуваат со зборовите: “истекот на
рокот за поднесување на барањето на финансиска поддршка утврден во програмите за финансиска поддршка, односно оглас за доставување барања за финансиска поддршка“.
Во ставот 2 зборовите: “доколку тоа е одобрено со
програмите на Владата на Република Македонија” се
бришат, а по зборот „програмите“ точката се брише и
се додаваат зборовите: „за финансиска поддршка“.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Одредбите од ставот 2 на овој член не се однесуваат на мерките финансирани со средства од Буџетот на
Европската унија.”
Член 9
Членот 19 се менува и гласи:
„Ако барањето од членот 18 став 1 на овој закон е
непотполно или неразбирливо, Агенцијата го известува
барателот во рок не пократок од осум дена од денот на
приемот на известувањето да го дополни или појасни
барањето.
Доколку во рокот од ставот 1 на овој член барателот не го дополни или појасни барањето ќе се смета дека истото не било поднесено.“
Член 10
Членот 20 се менува и гласи:
„Против решенијата на Агенцијата не е дозволена
жалба и истите се конечни во управна постапка.
Против решенијата на Агенцијата може да се поведе управен спор.
Поведувањето на управен спор не го одлага извршувањето на решението.“
Член 11
Членот 21 се менува и гласи:
„Доделување на финансиска поддршка со склучување на договор
Доколку со програмите за финансиска поддршка
финансирани од Буџетот на Република Македонија, Буџетот на Европската унија и/или билатералните договори е утврдено, Агенцијата склучува договори за финансиска поддршка со барателите на кои со решение
им е одобрена финансиска поддршка.
Договорите од ставот 1 на овој член се склучуваат
во рок определен од страна на Агенцијата кој не може
да биде подолг од 30 дена од денот на приемот на решението за одобрување на финансиската поддршка.
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Доколку барателот не го потпише договорот во рокот од ставот 2 на овој член ќе се смета дека се откажал
од склучувањето на договорот.
Во однос на правата и обврските кои произлегуваат
од договорот од ставот 1 на овој член се применуваат
одредбите од Законот за облигационите односи, доколку со овој или друг закон поинаку не е определено.
Исплатата на финансиската поддршка се врши по
донесено решение за исплата од страна на Агенцијата,
во рок од три месеца од денот на поднесувањето на барањето за исплата.“
Член 12
Членот 22 се менува и гласи:
„Содржина на договорот
Договорот од членот 21 на овој закон особено содржи одредби за:
- износот на финансиската поддршка,
- времетраење на договорот,
- начинот и роковите за поднесување на барање за
исплата,
- обврски на договорните страни,
- начин и постапка за негово изменување и дополнување и
- други елементи за исполнување на критериумите,
условите од програмата за финансиска поддршка или
билатералните договори.“
Член 13
Членот 23 се менува и гласи:
“Исплата на финансиска поддршка
Агенцијата врши исплата на финансиска поддршка
на мерките финансирани од Буџетот на Република Македонија по донесено решение за одобрување и исплата, освен во случаите од членот 21 на овој закон.“
Член 14
Членот 24 се менува и гласи:
“Начинот и постапката за користење на финансиска
поддршка за мерки финансирани од Буџетот на Европската унија ги пропишува Владата на Република Македонија, на предлог на Агенцијата.“
Член 15
По членот 24 се додаваат два нови члена 24-а и 24б, кои гласат:
„Член 24-а
Поврат на средства
Директорот на Агенцијата донесува решение за поврат на средства доколку корисникот стекнал финансиска поддршка како резултат на:
- неправилно утврдена фактичка состојба од пријавената во барањето,
- погрешна примена на материјалниот пропис,
- административна грешка, или
- неисполнување на обврските од договорите од
членот 21 на овој закон.
Со решението од ставот 1 на овој член корисникот
се задолжува во рок од 15 дена од денот на приемот на
решението да изврши поврат на средствата.
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Доколку се утврди дека корисникот стекнал финансиска поддршка како резултат на дејствија од ставот 1
на овој член Агенцијата може да изврши пребивање на
средства доколку корисникот ги исполнува условите за
користење на финансиска поддршка по друг основ во
рамките на иста буџетска година.
Одредбите од ставот 3 на овој член не се однесуваат на мерките финансирани со средства од Буџетот на
Европската унија.
Член 24-б
Агенцијата води Листа на корисници кои извршиле
злоупотреба на финансиската поддршка.
Корисниците кои се евидентирани на листата од
ставот 1 на овој член не можат да поднесат барање за
финансиска поддршка во рок од две години од денот
на евидентирањето на листата.
Листата од ставот 1 на овој член се објавува на интернет страницата на Агенцијата.“
Член 16
Насловот на Делот VII „ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ И НАМЕНА НА СРЕДСТВА“ се брише.
Член 17
Во членот 25 ставот 2 се менува и гласи:
„Во барањето барателот е должен да достави веродостојни и вистинити податоци и исправи.“
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Прописот од ставот 3 на овој член се објавува на
интернет страницата на Агенцијата.“
Член 18
Во членот 28 по ставот 1 се додаваат два нови става
2 и 3, кои гласат:
„Агенцијата е должна на својата интернет страница
да ги објави корисниците на финансиската поддршка
од Буџетот на Европската унија по име, општина и висина на средствата кои им се исплатени во рок од шест
месеца од затворањето на буџетската година во која е
исплатена финансиската поддршка.
Содржината на податоците од ставот 2 на овој член
детално ја пропишува директорот на Агенцијата.“
Член 19
По членот 29 се додава нов член 29-а, кој гласи:
„Член 29-а
Обработка на лични податоци
Заради вршење на надлежностите утврдени со закон, Агенцијата има право да обработува лични податоци од барателите, односно корисниците на финансиска поддршка, како и да бара копија од нивните лични
исправи.
Со копијата од ставот 1 на овој член Агенцијата постапува согласно со Законот за заштита на личните податоци.“
Член 20
По членот 29 насловот на Делот IX „КОНФЛИКТ
НА ИНТЕРЕСИ“ се менува и гласи: „КОНТРОЛА НА
ЛИЦЕ МЕСТО“.
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Член 21
Членот 30 се менува и гласи:
„Контрола
Заради одлучување по барањата и следење на исполнување на обврските од склучените договори од
членот 21 на овој закон, Агенцијата врши контрола на
лице место преку контролори.
При вршењето на контролата на лице место, контролорот мора да поседува легитимација со коja се докажува неговото службено својство и налог за вршење
на контрола издаден од директорот на Агенцијата.
Формата и содржината на легитимацијата од ставот
2 на овој член, како и начинот на нејзино издавање и
одземање ги пропишува директорот на Агенцијата.“
Член 22
По членот 30 се додаваат три нови члена 30-а, 30-б
и 30-в, кои гласат:
„Член 30-а
Надлежности на контролата
Агенцијата врши контрола на лице место кај оние
физички или правни лица кои се баратели или корисници од програмите на финансиска поддршка за рурален развој, финансирани од Буџетот на Република Македонија и Буџетот на Европската унија.
Баратели или корисници на финансиска поддршка
се должни да обезбедат целосен и непречен пристап на
контролорите до сите објекти, простории, опрема,
имот и документација која е во врска со предметот на
барањето и договорот од членот 21 на овој закон.
Податоците од извршената контрола на лице место
се користат само за утврдување на исполнетоста на
критериумите за одобрување, односно исплата на финансиска поддршка согласно со закон и договорот од
членот 21 на овој закон. Контролорот е должен да ја
чува деловната тајна и сите податоци што ги дознал
при вршењето на контролата.
Доколку при вршењето на своите законски определени надлежности, контролорот констатира дека е сторена повреда на закон или друг пропис, односно е сторен прекршок или кривично дело, должен е без одлагање да поднесе пријава до соодветен надлежен орган.
Член 30-б
Рок за спроведување на контролите на лице место
Контролата на лице место во зависност од потребите може да се спроведе:
- пред одобрување на барањето за користење на финансиска поддршка,
- пред исплата на финансиската поддршка или
- за цело времетраење на договорот од членот 19 на
овој закон.
Кај мерките финансирани од Буџетот на Европската
унија контролата на лице место се спроведува во сите
случаи наведени во ставот 1 на овој член за сите поднесени барања.
Член 30-в
Државниот инспекторат за земјоделство врши контрола на лице место за мерките финансирани од Буџетот на Република Македонија, освен за мерките за рурален развој.“
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Член 23
Во членот 32 став 1 по зборот „Агенцијата“ се додаваат зборовите: „во врска со реализацијата на програмите за финансиска поддршка“.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Инспекциски надзор на реализација на мерките од
програмите за финансиска поддршка финансирани со
средства од Буџетот на Република Македонија, освен
за мерките за рурален развој врши Државниот инспекторат за земјоделство.“
Член 24
По членот 34 се додава нов Дел XI-a, кој гласи:
„ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ“.
Член 25
По членот 34 се додаваат три нови члена 34-а, 34-б
и 34-в, кои гласат:
„Член 34-а
Глоба
Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на правното лице за
прекршок доколку не ги врати во определениот рок незаконски добиените средства (член 24-а став 2).
Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице
во правното лице за сторен прекршок од ставот 1 на
овој член.
Член 34-б
Глоба во износ од 1.000 до 3.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за
прекршок доколку не ги врати во определениот рок незаконски добиените средства (член 24-а став 2).
Член 34-в
Постапка за порамнување
Пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка за прекршоците предвидени во овој
закон пред надлежниот суд, Агенцијата на сторителот на
прекршокот ќе му предложи постапка за порамнување.“
Член 26
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од шест месеца од неговото влегување
во сила.
Член 27
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
THEMELIMIN E AGJENCISË PËR PËRKRAHJE
FINANCIARE NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM
RURAL
Neni 1
Në Ligjin për themelimin Agjencisë për përkrahje
financiare në bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 72/2007), pas nenit 2
shtohet nen i ri 2-a si vijon:
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Neni 2-a
Definicione
Shprehje të veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë
kuptimin si vijon:
1. ”Kërkues" është personi juridik ose fizik i cili i
paraqet kërkesë dhe dokumentacion adekuat Agjencisë me
qëllim të lejimit ose pagesën së përkrahjes financiare nga
programet që i realizon Agjencia;
2. ”Kërkesë" është formulari i kërkesës së përkrahjes
financiare ose kërkesës për pagesë, me dokumentacioni e
domosdoshëm për të dëshmuar përmbushjen e kritereve për
përkrahje financiare, përkatësisht të kritereve për pagesë;
3. "Marrëveshje bilaterale" janë marrëveshjet e lidhura
ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe
Komisionit të Bashkësive Evropiane, e të ratifikuara në
pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë;
4. ”Kontrollim në vendin e ngjarjes" është kontroll i cili
bëhet në vendin e ngjarjes nga persona të autorizuar nga
ana e Agjencisë;
5. “Kontrollor" është person i autorizuar nga ana e
Agjencisë, që bën kontroll në vendin e ngjarjes;
6. ”Shfrytëzues" është personi juridik ose fizik të cilit
me aktvendim i është lejuar pagesa e përkrahjes financiare;
7. ”Koordinator nacional për autorizim" është organi
qeverisjes së decentralizuar plotësisht, të cilit i është besuar
përgjegjësia e plotë për menaxhimin financiar me mjetet e
Buxhetit të EU-së.
8. ”Përkrahje financiare" janë mjetet financiare të cilat
Agjencia ia lejon, përkatësisht ia paguan shfrytëzuesit.”
Neni 2
Në nenin 3 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj
3 dhe 4 si vijon:
,,Emri i shkurtuar i Agjencisë është APFBZHR.
Emri i Agjencisë në qarkullimin ndërkombëtar është
AGENCY
FOR
FINANCIAL
SUPPORT
OF
AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT."
Paragrafi 3 bëhet paragraf 6.
Neni 3
Neni 5 ndryshon si vijon:
“Puna e Agjencisë bazohet në parimin e ndarjes së
kompetencave në kuptim të asaj se çdonjëra nga punët e
poshtëpërmendura kryhet nga njësi e veçantë organizative
e Agjencisë, edhe atë:
- miratimi i projekteve,
- miratimi i pagesave,
- zbatimi i pagesave,
- kontrolli, dhe
- kontabiliteti.
Në kryerjen e punëve të Agjencisë zbatohen edhe
parimet në vazhdim:
- ligjshmëria,
- barazia, paanshmëria dhe objektiviteti,
- profesionalizmi,
- orientimi shërbyes,
- përgjegjësia,
- efikasiteti dhe efektiviteti,
- transparenca,
- e vërteta materiale, dhe
- mbrojtja e interesit publik."
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Neni 4
Në nenin 7, paragrafi 1, alineja 7 pas fjalës "regjistri”
lidhëza "edhe" zëvendësohet me presje.
Në alinenë 8 pika zëvendësohet me presje dhe shtohen
katër aline të reja 9,10,11,dhe 12, si vijon:
"-botimi i shpalljeve për paraqitjen e kërkesave për
përkrahje financiare,
-lidhja e marrëveshjeve me kërkuesit e përkrahjes
financiare,
-kryerja e kthimit të mjeteve, dhe
-punë tjera të përcaktuara me ligj."
Neni 5
Në nenin 8 paragrafi 1 pika në fund zëvendësohet me
presje dhe shtohen fjalët : “e veçanërisht me organet e
administratës shtetërore kompetente për administrim me
punët nga fusha e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së
ujërave, sigurisë së ushqimit, financave, ekonomisë,
turizmit dhe hotelerisë e ambientit jetësor."
Neni 6
Në nenin 12 paragrafi 1 pas alinesë 12 shtohet një aline
e re 13, si vijon:
”-lidh marrëveshje për përkrahje financiare me
kërkuesit".
Neni 7
Në nenin 14 paragrafi 2 fjalët: “planet dhe raporti për
punën materiale dhe financiare” zëvendësohen me fjalët:
“programet për përkrahje financiare në bujqësi dhe
zhvillimin rural të financuara nga Buxheti i Republikës së
Maqedonisë".
Neni 8
Në nenin 18 paragrafi 1 fjalët: "dita e pranimit të
kërkesës" zëvendësohen me fjalët: "kalimi i afatit për
paraqitjen e kërkesës për përkrahje financiare i përcaktuar
në programet për përkrahje financiare, respektivisht
shpallje për paraqitjen e kërkesave për përkrahje
financiare”.
Në paragrafin 2 fjalët: ”nëse ajo është miratuar me
programet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë"
fshihen, ndërsa pas fjalës ,,programet" pika fshihet dhe
shtohen fjalët: "për përkrahje financiare."
Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon:
”Dispozitat nga paragrafi 2 i këtij neni nuk kanë të
bëjnë me masat e financuara nga mjetet e Unionit
Evropian."
Neni 9
Neni 19 ndryshohet si vijon:
“Nëse kërkesa nga neni 18 paragrafi 1 i këtij ligji është
jo e plotë dhe e pakuptueshme, Agjencia e njofton
kërkuesin në afat më të shkurtër nga tetë ditë nga dita e
pranimit të njoftimit që ta plotësojë ose ta sqarojë
kërkesën.
Nëse në afatin nga paragrafi 1 i këtij neni kërkuesi nuk
e plotëson ose sqaron kërkesën do të merret se e njëjta nuk
është parashtruar."
Neni 10
Neni 20 ndryshon si vijon:
”Kundër aktvendimeve të Agjencisë nuk lejohet ankesë
dhe të njëjtat janë përfundimtare në procedurën
administrative.
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Kundër aktvendimeve të Agjencisë mund të ngrihet
kontest administrativ.
Ngritja e kontestit administrativ nuk e prolongon
zbatimin e vendimit."
Neni 11
Neni 21 ndryshohet si vijon:
“Ndarja e përkrahjes financiare me lidhje të
marrëveshjes
Nëse është përcaktuar me programet për përkrahje
financiare të financuara nga Buxheti i Republikës së
Maqedonisë, Buxhetit të Unionit Evropian dhe/ose
marrëveshjeve bilaterale, Agjencia lidh marrëveshje për
përkrahje financiare më kërkuesit të cilëve me aktvendim u
është miratuar përkrahja financiare.
Marrëveshjet nga paragrafi 1 i këtij neni lidhen në afat
të caktuar nga Agjencia i cili nuk mund të jetë më i gjatë se
30 ditë, nga dita e pranimit të aktvendimit për miratimin e
përkrahjes financiare.
Nëse kërkuesi nuk e nënshkruan marrëveshjen në afatin
nga paragrafi 2 i këtij neni do të merret se ka hequr dorë
nga lidhja e marrëveshjes.
Në lidhje me të drejtat dhe detyrimet të cilat dalin nga
marrëveshja e paragrafit 1 të këtij neni aplikohen dispozitat
nga Ligji për marrëdhënie obligative, nëse nuk është
përcaktuar ndryshe me këtë ligj ose ligj tjetër.
Pagesa e përkrahjes financiare bëhet pas marrjes së
aktvendimit për pagesë nga Agjencia, në afat prej tre
muajsh nga dita e paraqitjes së kërkesës për pagesë."
Neni 12
Neni 22 ndryshohet si vijon:
“Përmbajtja e marrëveshjes
Marrëveshja nga neni 21 i këtij ligji përmban në
veçanti dispozita për:
- shumën e përkrahjes financiare,
- kohëzgjatjen e marrëveshjes,
- mënyrat dhe afatet për paraqitjen e kërkesë për
pagesë,
- obligimet e palëve të marrëveshjes ,
- mënyrën dhe procedurën për ndryshimin dhe
plotësimin e saj,
- elemente të tjera për plotësimin e kritereve, kushteve
nga programi për përkrahje financiare ose marrëveshje
bilaterale."
Neni 13
Neni 23 ndryshohet si vijon:
“Pagesa e përkrahjes financiare
Agjencia bën pagesën e përkrahjes financiare të masave
të financuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë pas
aktvendimit të marrë për miratim dhe pagesë, përveç në
rastet nga neni 21 i këtij ligji."
Neni 14
Neni 24 ndryshohet si vijon:
“Mënyrën dhe procedurën për shfrytëzimin e
përkrahjes financiare për masa të financuara nga Buxhet i
Unionit Evropian, e përcakton Qeveria e Republikës së
Maqedonisë, me propozim të Agjencisë."
Neni 15
Pas nenit 24 shtohen dy nene të reja 24-a dhe 24-b si
vijon:
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"Neni 24-a
Kthimi i mjeteve
Drejtori i Agjencisë miraton aktvendim për kthimin e
mjeteve nëse shfrytëzuesi ka marrë përkrahje financiare si
rezultat i:
- gjendjes faktike të përcaktuar në mënyrë të parregullt
nga ajo që është paraqitur në kërkesë,
- zbatimit të gabuar të dispozitës materiale,
- gabimit administrativ, ose
- mosplotësimit të detyrimeve të marrëveshjeve nga
neni 21 i këtij ligji.
Me aktvendimin nga paragrafi 1 i këtij neni
shfrytëzuesi hyn në borxh në afat prej 15 ditësh nga dita e
pranimit të aktvendimit të bëjë kthimin e mjeteve.
Nëse vërtetohet së shfrytëzuesi ka marrë përkrahje
financiare si rezultat i veprimeve nga paragrafi 1 i këtij
neni, Agjencia mundet të bëjë kompensimin e mjeteve nëse
shfrytëzuesi i plotëson kushtet për shfrytëzimin e
përkrahjes financiare në bazë tjetër në suazat e vitit të
njëjtë buxhetor.
Dispozitat nga paragrafi 3 të këtij neni kanë të bëjnë
me masat e financuara me mjete nga Buxheti i Unionit
Evropian.
Neni 24-b
Agjencia mban Listën e shfrytëzuesve të cilët kanë bërë
keqpërdorim të përkrahjes financiare.
Shfrytëzuesit të cilët janë të evidentuar në listë nga
paragrafi 1 i këtij neni nuk mund të parashtrojnë kërkesë
për përkrahje financiare në afat prej 2 vjetësh nga dita e
evidentimit të listës.
Lista nga paragrafi 1 i këtij neni shpallet në internet
faqen e Agjencisë''.
Neni 16
Titulli i Pjesës VII ''PROCEDURA PËR MIRATIMIN
DHE DEDIKIMIN E MJETEVE'' shlyhet.
Neni 17
Në nenin 25 paragrafi 2 ndryshon, si vijon:
''Në kërkesë kërkuesi është i detyruar të paraqesë të
dhëna dhe dokumente autentike dhe të sakta.''
Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:
”Dispozita nga paragrafi 3 i këtij neni shpallet në
internet faqen e Agjencisë.''
Neni 18
Në nenin 28 pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të
rinj 2 dhe 3, si vijon:
''Agjencia është e detyruar që në faqen e vet të
internetit t'i shpallë shfrytëzuesit e përkrahjes financiare
nga Buxheti i Unionit Evropian sipas emrit, komunës dhe
lartësisë së mjeteve të cilat u janë paguar në afat prej
gjashtë muajsh nga mbyllja e vitit buxhetor në të cilën
është paguar përkrahja buxhetore.
Përmbajtjen e të dhënave nga paragrafi 2 i këtij neni në
mënyrë të detajuar e përcakton drejtori i Agjencisë.”
Neni 19
Pas nenit 29 shtohet nen i ri 29–a, si vijon:
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"Neni 29-a
Përpunimi i të dhënave personale
Për shkak të zbatimit të kompetencave të përcaktuara
me ligj, Agjencia ka të drejtë të përpunojë të dhëna
personale nga kërkuesit, përkatësisht shfrytëzuesit e
përkrahjes financiare, si dhe të kërkojë kopje të
dokumenteve të tyre personale.
Me kopjet nga paragrafi 1 të këtij neni Agjencia vepron
në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.''
Neni 20
Pas nenit 29 titulli Pjesa IX ''KONFLIKT TË
INTERESAVE'' ndryshon si vijon:”KONTROLL NË
VENDIN E NGJARJES''
Neni 21
Neni 30 ndryshon, si vijon:
“Kontrolli
Për shkak të vendosjes ndaj kërkesave dhe përcjelljes
së plotësimit të detyrimeve të marrëveshjeve të lidhura nga
neni 21 të këtij ligji, Agjencia bën kontroll në vendin e
ngjarjes përmes kontrollorëve.
Gjatë kryerjes së kontrollit në vendin e ngjarjes,
kontrollori doemos duhet të posedojë legjitimacion me të
cilin dëshmohet cilësia e tij zyrtare dhe urdhëresë për
kryerjen e kontrollit të lëshuar nga drejtori i Agjencisë.
Formën dhe përmbajtjen e legjitimacionit nga paragrafi
2 i këtij neni, si dhe mënyrën e lëshimit dhe të tërheqjes së
tij e përcakton drejtori i Agjencisë.”
Neni 22
Pas nenit 30 shtohen dy nene të reja 30-a dhe 30-b, si
vijon:
"Neni 30-a
Kompetencat e kontrollit
Agjencia bën kontroll në vendin e ngjarjes te ata
persona fizikë apo juridikë të cilët janë kërkues ose
shfrytëzues të programeve të përkrahjes financiare për
zhvillim rural, të financuara nga Buxheti i Republikës së
Maqedonisë dhe Buxheti i Unionit Evropian.
Kërkuesit ose shfrytëzuesit e përkrahjes financiare janë
të detyruar të sigurojnë qasje të plotë dhe pa pengesa të
kontrollorëve në të gjitha objektet, lokalet, pajisja, prona
dhe dokumentacioni që është në lidhje me lëndën e
kërkesës dhe marrëveshjen nga neni 21 të këtij ligji.
Të dhënat nga kontrolli i kryer në vendin e ngjarjes
shfrytëzohen vetëm për përcaktimin e plotësimit të
kritereve për miratim, përkatësisht pagesën e përkrahjes
financiare në pajtim me ligjin dhe me marrëveshjen nga
neni 21 të këtij ligji. Kontrollori është i detyruar ta ruajë
fshehtësinë afariste dhe të gjitha të dhënat që i ka kuptuar
gjatë kryerjes së kontrollit.
Nëse gjatë zbatimit të kompetencave të tij të
përcaktuara ligjore, kontrollori konstaton se është bërë
shkelje e ligjit ose dispozitës tjetër, përkatësisht është bërë
kundërvajtje ose vepër penale, është i detyruar që pa
prolongim t’i parashtrojë fletëparaqitje organit përkatës
kompetent.
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Neni 30-b
Afati për zbatimin e kontrolleve në vendin e ngjarjes
Kontrolli në vendin e ngjarjes në varshmëri nga
nevojat, mund të zbatohet:
– para miratimit të kërkesës për shfrytëzimin e
përkrahjes financiare,
– para pagesës si ndihmës financiare, ose
– për kohëzgjatjen e marrëveshjes nga neni 19 të këtij
ligji.
Te masat e financuara nga Buxheti i Unionit Evropian
kontrolli në vendin e ngjarjes zbatohet në të gjitha rastet e
theksuara në paragrafin 1 të këtij neni për të gjitha kërkesat
e parashtruara.
Neni 30-v
Inspektorati shtetëror për bujqësi bën kontroll në
vendin e ngjarjes për masat e financuara nga Buxheti i
Republikës së Maqedonisë, përveç masave për zhvillim
rural.''
Neni 23
Në nenin 32, paragrafi 1 pas fjalës ''Agjencia'' shtohen
fjalët: ''lidhur me realizimin e programeve për përkrahje
financiare.''
Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:
''Mbikëqyrje inspektuese të realizimit të masave nga
programet për përkrahje financiare të financuara nga mjetet
e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, përveç masave
për zhvillim rural, bën Inspektorati shtetëror për bujqësi .''
Neni 24
Pas nenit 34 shtohet pjesë e re XI-A si vijon:
''DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE”.
Neni 25
Pas nenit 34 shtohen tre nene të reja 34-a dhe 34-b dhe
34-v, si vijojnë:
“Neni 34-a
Gjobë
Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro me
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet personit juridik për
kundërvajtje nëse nuk i kthen në afatin e përcaktuar mjetet
e marra në mënyrë kundërligjore (24-a, paragrafi 2).
Gjobë në shumë prej 1 500 deri në 2 500 euro me
kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet personit përgjegjës
në personin juridik për kundërvajtje të kryer nga paragrafi
1 i këtij neni.
Neni 34-b
Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 3 000 euro me
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet personit juridik për
kundërvajtje nëse nuk i kthen në afatin e përcaktuar mjetet
e marra në mënyrë kundërligjore (24-a, paragrafi 2).
Neni 34-v
Procedura për barazim
Para parashtrimit të kërkesës për ngritjen e procedurës
për kundërvajtje për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj
para gjykatës kompetente, kryerësit të kundërvajtjes,
Agjencia do t'i propozojë procedurë për barazim.''
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Neni 26
Dispozitat nënligjore të parapara me këtë ligj do të
nxirren në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.
Neni 27
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
____________
114.
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
МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ
И УМЕТНОСТИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Македонската академија на науките и
уметностите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јануари 2009 година.
Бр. 07-127/1
9 јануари 2009 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 МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА
НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
Член 1
Во Законот за Македонската академија на науките и
уметностите („Службен весник на Република Македонија” брoj 13/96), во членот 5 се додава нов став 1, кој
гласи:
„За вршење на стручни, административни и технички работи на Академијата се формира Секретаријат.“
Ставовите 1 и 2 стануваат ставови 2 и 3.
Член 2
Во членот 26 по ставот 1 се додаваат три нови става
2, 3 и 4, кои гласат:
„Во остварувањето на задачите на Академијата, покрај членовите на Академијата, учествуваат и вработени во научните и уметничките организациони единици,
во стручните единици и во Секретаријатот на Академијата.
Во зависност од задачите што ги извршуваат, вработените се класифицираат во следниве групи:
I научни и уметнички соработници,
II стручни административни соработници и
III технички и помошни работници.
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Звањата, описот на звањата, видот и степенот на
образованието на вработените во Академијата се утврдуваат со актот за систематизација на работни места во
Академијата.”
Член 3
По членот 26 се додаваат четири нови члена 26-а,
26-б, 26-в и 26-г, кои гласат:
„Член 26-а
Вработениот во Академијата има право на основна
плата, додаток на плата и надоместоци на плата согласно со овој закон, коишто одговараат на неговото работно место, според условите утврдени во актот за систематизација на работни места.
Платите, додатоците на плати и надоместоците од
плата на вработените во Македонската академија на
науките и уметностите се обезбедуваат од Буџетот на
Република Македонија и од други приходи утврдени со
овој закон.
Член 26-б
Со основната плата која се исплатува на вработен
во Академијата се обезбедува вреднување на соодветниот степен на образование утврден со актот за систематизација за работните места, за работното место на
кое тој е распореден и работното искуство.
Степенот на образование утврден за соодветна група во согласност со членот 26 од овој закон се вреднува, и тоа за:
- докторат на науки
- магистратура
- високо образование
- средно образование
- основно образование

300 бода
250 бода
200 бода
100 бода
70 бода

Член 26-в
Работното искуство на вработениот во Академијата
се вреднува во износ од 0,5% од делот на основната
плата со која се вреднува степенот на образованието за
соодветната група, за секоја навршена година работен
стаж, а најмногу до 20%.
Член 26-г
Со додатокот на плата за звање се обезбедува вреднување на секое звање во зависност од видот и обемот
на работата, сложеноста и одговорноста за извршување
на работата.
Додатокот на плата за звање на научните и уметничките соработници, се утврдува во согласност со закон и колективен договор од областа на научно-истражувачката и уметничката дејност.
Додатокот на плата за звање на стручно-административните работници се вреднува, и тоа за:
секретар на Секретаријатот
заменик на секретар на Секретаријатот
раководител на стручна единица
раководител на сектор
раководител на отсек
советник
виш соработник

671 бод
596 бода
496 бода
496 бода
346 бода
281 бод
246 бода

соработник
помлад соработник
самостоен референт
виш референт
референт
помлад референт
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231 бод
201 бод
196 бода
181 бод
166 бода
146 бода

Вредноста на бодот за платите на вработените од
ставот 3 на овој член се утврдува секоја година во согласност со актот за систематизација на работни места,
а според висината на бодот за платите на државните
службеници.
Платите на лицата вработени во Академијата кои
вршат технички и помошни работи во зависност од
степенот на образование и работното место на кое се
распоредени се утврдуваат согласно со прописите за
работни односи и актот на Академијата.”
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 4
Академијата ќе ја усогласи својата организација и
работа со одредбите на овој закон до 31 декември 2008
година.
Академијата ќе го усогласи Статутот и ќе ги донесе
сите подзаконски акти предвидени со овој закон најдоцна до 31 декември 2008 година.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува од 1 јануари
2009 година.
______________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR AKADEMINË MAQEDONASE
TË SHKENCAVE DHE ARTEVE
Neni 1
Në Ligjin për Akademinë Maqedonase të Shkencave
dhe Arteve (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 13/96), në nenin 5 shtohet paragraf i ri 1, si vijon:
“Për kryerjen e punëve profesionale, administrative dhe
teknike të Akademisë formohet Sekretariat”.
Paragrafët 1 dhe 2 bëhen paragrafë 2 dhe 3.
Neni 2
Në nenin 26 pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafë të
rinj 2, 3 dhe 4 si vijon:
“Në realizimin e detyrave të Akademisë, krahas
anëtarëve të Akademisë, marrin pjesë edhe punësuar në
njësitë organizative shkencore dhe artistike, në njësitë
profesionale dhe në Sekretariatin e Akademisë.
Varësisht nga detyrat që i kryejnë, të punësuarit
klasifikohen në grupet si vijon:
I bashkëpunëtorë shkencor dhe të artit;
II bashkëpunëtorë profesionalë administrativë, dhe
III punëtorë ndihmës dhe teknikë.
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Titujt, përshkrimi i titujve, lloji dhe shkalla e arsimit të
të punësuarve në Akademi, përcaktohen me aktin për
sistematizimin e vendeve të punës në Akademi”.
Neni 3
Pas nenit 26 shtohen katër nene të reja 26-a, 26-b, 26-v
dhe 26-g ose si vijon:
“Neni 26-a
Të punësuarit në Akademi kanë të drejtë për rrogë
bazë, për shtesë të rrogës dhe kompensime të rrogës në
pajtim me këtë ligj, të cilat i përgjigjen vendit të tij të
punës, sipas kushteve të përcaktuara në aktin për
sistematizimin e vendeve të punës.
Rrogat, shtesat e rrogave dhe kompensimet e rrogave të
të punësuarve në Akademinë Maqedonase të Shkencave dhe
Arteve, sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë
dhe nga të hyrat e tjera të garantuara me këtë ligj.
Neni 26-b
Me rrogën bazë e cila paguhet për të punësuarin në
Akademi, sigurohet vlerësimi i shkallës përkatëse të
arsimit të përcaktuar me aktin e sistematizimit për vendet e
punës, në të cilin ai është sistemuar dhe përvoja e punës.
Shkalla e arsimit e përcaktuar për grupin përkatës në
pajtim me nenin 26 të këtij ligji vlerësohet, edhe atë për:
- doktoratë shkence
- magjistraturë
- arsim të lartë
- arsim të mesëm
- arsim fillor

300 pikë
250 pikë
200 pikë
100 pikë
70 pikë

Neni 26-v
Përvoja e punës së të punësuarit në Akademi vlerësohet
në shumën prej 0,5% nga pjesa e rrogës bazë, me të cilën
vlerësohet shkalla e arsimit për grupin përkatës, për çdo
vit të përvoje të përfunduar pune, e më së shumti deri në
20%.
Neni 26-g
Me shtesat e rrogave të tituj sigurohet vlerësimi i të çdo
titulli varësisht prej llojit dhe volumit të punës, ndërlikimit
dhe përgjegjësisë për kryerjen e punës.
Shtesa e rrogës për titujt e bashkëpunëtorëve shkencorë
dhe të artit, përcaktohet në pajtim me ligjin dhe
marrëveshjen kolektive nga lëmi i veprimtarisë shkencorehulumtuese dhe të artit.
Shtesa e rrogës për titujt e punëtorëve profesionaladministrativë vlerësohet, edhe atë për:
- sekretarin e Sekretariatit
- zëvendës sekretarin e Sekretariatit
- udhëheqësin e njësisë profesionale
- udhëheqësin e sektorit
- udhëheqësin e degës
- këshilltarin
- bashkëpunëtorin e lartë
- bashkëpunëtorin
- bashkëpunëtorin e ri
- referentin e pavarur
- referentin e lartë
- referentin
- referentin e ri

671 pikë
596 pikë
496 pikë
496 pikë
346 pikë
281 pikë
246 pikë
231 pikë
201 pikë
196 pikë
181 pikë
166 pikë
146 pikë
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Vlera e pikës për rrogat e të punësuarve nga paragrafi 3
i këtij neni përcaktohet çdo vit në pajtim me aktin për
sistematizimin e vendeve të punës, e sipas lartësisë së pikës
për rrogat e nëpunësve shtetërorë.
Rrogat e personave të punësuar në Akademi, të cilët
kryejnë punë ndihmëse dhe teknike varësisht prej shkallës
së arsimit dhe vendit të punës në të cilat janë sistemuar,
miratohen në pajtim me rregullat për marrëdhënie pune dhe
aktin e Akademisë”.
DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE
Neni 4
Akademia do ta harmonizojë organizimin dhe punën e
vet me dispozitat e këtij ligji deri më 31.12. 2008.
Akademia do ta harmonizojë Statutin dhe do t’i
miratojë të gjitha aktet nënligjore të parapara me këtë ligj
më së voni deri më 31. 12. 2008.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
“Gazetën zyrtare të Republikë së Maqedonisë”, ndërsa do
të zbatohet nga 1 janari 2009.
___________
115.
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 И РАБОТА НА СТРАНЦИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јануари 2009 година.
Бр. 07-128/1
9 јануари 2009 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 ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА
НА СТРАНЦИ
Член 1
Во Законот за вработување и работа на странци
("Службен весник на Република Македонија" бр.
70/2007), во членот 2 став (1) точката 5 се менува и гласи:
“5. “Лице под супсидијарна заштита“ е странец кој
не се квалификува како признаен бегалец, а на кој Република Македонија ќе му признае право на азил и ќе
дозволи да остане во рамките на нејзината територија;“.
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По точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:
“7. “Жртва на трговија со луѓе“ е странец за кого
постојат основани сомневања дека е жртва на кривично
дело трговија со луѓе утврдено со Кривичниот законик
и на кого, согласно со Законот за странци, му е издадена дозвола за привремен престој поради хуманитарни
причини;“.
Точките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 стануваат точки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
“(4) Личната работна дозвола се издава на жртви
на трговија со луѓе кои имаат стекнато дозвола за
привремен престој поради хуманитарни причини за
временскиот период на валидноста на дозволата за
привремен престој.“
Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14) и (15) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15) и (16).

Член 2
Во членот 10 став (5) по зборот “работи“ зборовите:
“и Министерството за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: “кое по извршената проверка на истото го доставува до Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за вработување за постапување согласно со нивните надлежности“.
Во ставот (6) по зборот “проверка“ се додаваат зборовите: “на барањето од ставот (5) на овој член“, а зборот “барањето“ се заменува со зборовите: “мислењето
по истото“.
Во ставот (7) бројот “30“ се заменува со зборовите:
“15 од приемот на барањето“.
Во ставот (8) по зборот “економија“ се додаваат
зборовите: “и Министерството за внатрешни работи“.
Во ставот (12) алинеја 3 по зборот “причини“ се
додаваат зборовите: “- жртва на трговија со луѓе“.

Член 5
Во членот 13 став (4) по зборот “статус“ се додаваат зборовите: “и странци кои повеќе од три години работат кај ист работодавач и на исто работно место“.
Во ставот (6) зборот “четири“ се заменува со зборот
“шест“.

Член 3
Во членот 11 по ставот (8) се додаваат три нови става (9), (10) и (11), кои гласат:
“(9) Барањето на домашен или странски работодавач кој има филијала или друга организациска деловна
единица на пазарот во Република Македонија и сака да
ангажира странски работници, а по добиен одговор од
Агенцијата за вработување дека работната сила не може да му биде обезбедена од домашниот пазар на работна сила, го заверува и согласно со Законот за работните односи може да распише јавен оглас преку кој
ќе направи избор од пријавените кандидати.
(10) По извршениот избор и потпишаниот договор
за вработување од страна на работодавачот, Агенцијата
за вработување на работодавачот му издава заверена
копија од поднесеното барање.
(11) Завереното барање за издавање на дозвола за
вработување со останатите неопходни документи, согласно со Законот за странци, странецот го поднесува до
дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство, во државата чиј државјанин е или во државата каде што тој престојува врз основа на дозвола за престој, со цел да започне постапка
за добивање на работна дозвола.“
Во ставот (9) кој станува став (12) по зборот “Македонија“ се додаваат зборовите: “согласно со членот 15
од овој закон“.
Во ставот (11) кој станува став (14) по зборот “ставовите“ броевите: “(9) и (10)“ се заменуваат со броевите: “(11), (12) и (13)“.
Ставовите (10), (12), (13), (14), (15) и (16) стануваат
ставови (13), (15), (16), (17), (18) и (19).
Член 4
Во членот 12 став (3) алинеја 7 зборот “хуманитарна“ се заменува со зборот “супсидијарна“.

Член 6
Во членот 29 став (1) точка 4 зборот “седум“ се заменува со бројот “30“.
Член 7
Насловот пред членот 37 “Надоместок за посебни
трошоци“ и членот 37 се бришат.
Член 8
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 PUNËSIMIN DHE PUNËN E TË HUAJVE
Neni 1
Në Ligjin për punësimin dhe punën e të huajve
(”Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër
70\2007), në nenin 2 paragrafi 1 pika 5, ndryshon si vijon:
"5. "Personi nën mbrojtje supsidiare" është i huaji, që
nuk kualifikohet së refugjat i pranuar, e të cilit Republika e
Maqedonisë do t’ia njohë të drejtën e azilit dhe do t’i lejojë
të qëndrojë në suazat e territorit të saj;”.
Pas pikës 6 shtohet pikë e re 7 si vijon:
"7. "Viktimë e tregtisë me njerëz" është i huaji për të
cilin ekzistojnë dyshime me bazë se është viktimë e veprës
penale tregti me njerëz përcaktuar me Kodin penal dhe të
cilit në pajtueshmëri me Ligjin për të huajt, i është dhënë
leje për qëndrim të përkohshëm për shkaqe humanitare”.
Pikat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, dhe 18
bëhen pika 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dhe 19.
Neni 2
Në nenin 10 paragrafi 5, pas fjalës "punon" fjalët: "dhe
Ministria e Punëve të Brendshme", zëvendësohen me
fjalët: "që pas kontrollit të bërë të së njëjtës, ia dorëzon
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Agjencisë për
punësim për procedim në pajtueshmëri me kompetencat e
tyre.”
Në paragrafin (6) pas fjalës "kontroll" shtohen fjalët:
"kërkesës nga paragrafi (5) i këtij neni", kurse fjala
"kërkesa" zëvendësohet me fjalët "mendimin për të
njëjtën".
Në paragrafin (7), numri "30" zëvendësohet me numrin
"15" nga pranimi i kërkesës.
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Në paragrafin (8) pas fjalës "ekonomia" shtohen fjalët
"edhe Ministria e Punëve të Brendshme".
Në paragrafin (12) alineja 3, pas fjalës "shkaqe"
shtohen fjalët: "viktimë e tregtisë me njerëz".
Neni 3
Në nenin 11 pas paragrafit (8), shtohen tre paragrafë të
rinj (9), (10)dhe
(11) si vijon:
"(9) Kërkesën e punëdhënësit të vendit ose të
punëdhënësit të huaj, i cili ka filial ose njësi tjetër
organizative afariste përmes së cilës është prezent në
tregun e Republikës së Maqedonisë, i cili do të angazhojë
punëtorë të huaj, për çka ka marrë përgjigje nga Agjencia
për punësim se fuqinë punëtore që e ka kërkuar nuk mund
t’i sigurohet nga tregu i vendit të fuqisë punëtore,
punëdhënësi e verifikon, vërteton dhe në pajtim me Ligjin
për marrëdhënie pune, mund të publikojë shpallje publike
përmes së cilës do të bëjë zgjedhjen e kandidatëve të
paraqitur.
(10) Pas zgjedhjes së kryer, kontratës së plotësuar dhe
të nënshkruar për punësim nga ana e punëdhënësit,
Agjencia për punësim punëdhënësit i jep kopje të vërtetuar
të kërkesës së parashtruar.
(11) Kërkesën e vërtetuar për dhënien e lejes për
punësim me dokumentet e tjera të domosdoshme, në pajtim
me Ligjin për të huajt, i huaji ia parashtron përfaqësisë
konsullore-diplomatike të Republikës së Maqedonisë jashtë
vendit, shtetit shtetas i të cilit është ose shtetit ku ai
qëndron në bazë të lejes për qëndrim, me qëllim që të
fillojë procedurë për marrjen e lejes së punës, në bazë të
kërkesës së punëdhënësit.”
Në paragrafin (9) i cili bëhet paragraf (12), pas fjalës
"Maqedonia" shtohen fjalët: "në pajtim me nenin 15 të
këtij ligji".
Në paragrafin (11) i cili bëhet paragraf (14), pas fjalës
"qëndrimet" numrat: “(9) dhe (10)” zëvendësohen me
numrat: “(11), (12) dhe (13)".
Paragrafët: "(10), (12), (13), (14), (15) dhe (16)" bëhet
paragrafë "(13), (15), (16), (17), (18) dhe (19)".
Neni 4
Në nenin 12 paragrafi (3), alineja 7 fjala "humanitare"
zëvendësohet me fjalën "supsidiare".
Pas paragrafit (3), shtohet paragraf i ri (4) si vijon:
"(4) Leja personale e punës u jepet viktimave të
tregtisë me njerëz, të cilët janë pajisur me leje për qëndrim
të përkohshëm për shkaqe humanitare për periudhën
kohore të validitetit të lejes për qëndrim të përkohshëm."
Paragrafët "(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14) dhe (15)" bëhen paragrafë "(5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15) dhe (16)".
Neni 5
Në nenin 13 paragrafi (4), pas fjalës "statusi" shtohen
fjalët: "edhe të huaj të cilët më tepër se tri vjet punojnë te
punëdhënësi i njëjtë dhe në vendin e njëjtë të punës".
Në paragrafin (6), numri "katër" zëvendësohet me
numrin "gjashtë".
Neni 6
Në nenin 29 paragrafi (1), pika 4, fjalë "shtatë"
zëvendësohet me numrin "30".
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Neni 7
Titulli para nenit 37 "Kompensimi për harxhime të
veçanta" dhe neni 37 shlyhen.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
116.
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 ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ
КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ
ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ ЗА
ПОДОБРУВАЊЕ НА ПОСТОЈНАТА РЕГИОНАЛНА
И ОПШТИНСКА ПАТНА МРЕЖА
Се прогласува Законот за задолжување на Република
Македонија со заем кај Европската банка за обнова и
развој по Договорот за заем по Проектот за подобрување
на постојната регионална и општинска патна мрежа,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јануари 2009 година.
Бр. 07-129/1
9 јануари 2009 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО
ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПОСТОЈНАТА
РЕГИОНАЛНА И ОПШТИНСКА ПАТНА МРЕЖА
Член 1
Република Македонија се задолжува кај Европската
банка за обнова и развој со заем во износ од 50.000.000
евра, наменет за реализација на Проектот за подобрување на постојната регионална и општинска патна
мрежа.
Член 2
Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за заем за
Проектот за подобрување на постојната регионална и
општинска патна мрежа, кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Европската банка за обнова и развој.
Во име на Република Македонија, Договорот за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот
за финансии или од него овластено лице.
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Член 3
Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој закон е 15 години, со вклучен грејс период од четири години.
Годишната каматна стапка е варијабилна каматната
стапка ЕУРИОБОР зголемена за 0,50 %.
Република Македонија ќе и плати на Европската
банка за обнова и развој еднократна провизија во износ
од 0,50 % од износот на заемот.
На износот на неповлечените средства од заемот се
плаќа провизија на Европската банка за обнова и развој
во износ од 0,25% од износот на заемот на годишно ниво.
Член 4
Корисник на средствата од заемот од членот 1 на
овој закон е Агенцијата за државни патишта.
Член 5
Република Македонија заемот од членот 1 на овој
закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
___________
LIGJ
PËR NGARKIMIN ME HUA TË REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË TE BANKA EVROPIANE PËR NDËRTIM
DHE ZHVILLIM SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA
NDAJ PROJEKTIT PËR PËRMIRËSIMIN E RRJETIT
EKZISTUES RRUGOR RAJONAL DHE KOMUNAL
Neni 1
Republika e Maqedonisë ngarkohet te Banka Evropiane
për Ndërtim dhe Zhvillim me hua në shumë prej 50 000
000 euro, të dedikuar për realizimin e Projektit për
përmirësimin e rrjetit ekzistues rrugor rajonal dhe
komunal.
Neni 2
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga
paragrafi 1 i këtij neni, përcaktohen me Marrëveshjen për
hua për Projektin për përmirësimin e rrjetit ekzistues rrugor
rajonal dhe komunal, e cila do të lidhet ndërmjet Qeverisë
së Republikës së Maqedonisë dhe Bankës Evropiane për
Ndërtim dhe Zhvillim.
Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen
për hua nga paragrafi 1 i këtij neni do ta nënshkruajë
ministri i Financave ose personi i autorizuar nga ai.
Neni 3
Afati për pagesën e huas nga neni 1 i këtij ligji është 15
vjet, me periudhë grejs të përfshirë prej katër vjetësh.
Shkalla e kamatës vjetore është shkalla e kamatës
variabile EURIOBOR e zmadhuar për 0,50 %.
Republika e Maqedonisë do t’i paguajë Bankës
Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim provizion të
njëhershëm në shumë prej 0,50% të shumës së huas.
Ndaj shumës së mjeteve të patërhequra të huas paguhet
provizion Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim në
shumë prej 0,25% nga shuma e huas në nivel vjetor.
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Neni 4
Shfrytëzues i mjeteve të huas nga neni 1 i këtij ligji
është Agjencia e rrugëve shtetërore.
Neni 5
Republika e Maqedonisë, huan nga neni 1 i këtij ligji
do ta paguajë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në "Gazetën
zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
___________
117.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИ
ДЕЈНОСТИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
комунални дејности,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јануари 2009 година.
Бр. 07-130/1
9 јануари 2009 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
Член 1
Во Законот за комунални дејности ("Службен весник на Република Македонија" брoj 45/97, 23/99,
45/2002 и 16/2004), во членoт 3 став 1 точка 7-а зборовите: "и технолошки" се бришат, а зборот "обработка"
се заменува со зборот "преработка".
Член 2
Во членот 29 став 1 последна алинеја зборот "обработка" се заменува со зборот "преработка", а зборовите: " и технолошки" се бришат.
Член 3
Членовите 37 и 38 се бришат.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија “.
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LIGJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR VEPRIMTARI
KOMUNALE
Neni 1
Në Ligjin për veprimtari komunale ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 45/97, 23/99, 45/2002
dhe 16/2004) në nenin 3, paragrafi 1, pika 7-a fjalët: "dhe
teknologjik" fshihen, ndërsa fjala "përpunim" zëvendësohet
me fjalën "ripërpunim".
Neni 2
Në nenin 29, paragrafi 1, në alinenë e fundit, fjala
"përpunim" zëvendësohet më fjalën "ripërpunim", ndërsa
fjalët: "dhe teknologjik" fshihen.
Neni 3
Nenet 37 dhe 38 fshihen.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
____________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
118.
Врз основа на член 13 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за личната карта („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 19/2007), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧНАТА КАРТА, ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА
ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧНАТА КАРТА, ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЧНАТА КАРТА,
ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНА НА ЛИЧНАТА КАРТА И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ
Член 1
Вo Правилникот за образецот на барањето за издавање на личната карта, образецот на потврдата за поднесено барање за издавање на личната карта, образецот
на личната карта, постапката за издавање и замена на
личната карта и за начинот на водење на евиденција за
издадените лични карти („Службен весник на Република Македонија” бр.116/07, 129/07 и 161/07), членот 9 се
менува и гласи:
„Член 9
Во оправдани случаи (болест, физичка спреченост и
слично), барањето за издавање на лична карта може да
биде поднесено и личната карта може да биде издадена
и надвор од просториите на подрачната единица на
Министерството за внатрешни работи, со употреба на
мобилна станица за земање на биометриски податоци.
Во случаите од став 1 на овој член, лицето на кое
му се издава лична карта ги сноси трошоците за издавање на личната карта со употреба на мобилна станица.
Лицата корисници на социјална помош согласно Законот за социјална заштита се ослободени од плаќање
на трошоците за издавање на личната карта со употреба на мобилна станица.“
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Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13.1-94114/1
Министер
31 декември 2008 година
за внатрешни работи,
Скопје
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
___________
119.
Врз основа на член 48 точка 3 од Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 67/92,
20/03, 46/04 и 19/07), министерот за внатрешни работи
донесе
УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПАСОШ И ЗАЕДНИЧКИ ПАСОШ НА ДРЖАВЈАНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗИ НА ТИЕ ПАСОШИ
Член 1
Во Упатството за начинот на издавање на пасош и
заеднички пасош на државјаните на Република Македонија како и постапката за издавање на визи на тие
пасоши („Службен весник на Република Македонија”
бр. 36/94, 40/07), по членот 8-а се додава нов член 8-б
кој гласи:
„Член 8-б
Во оправдани случаи (болест, физичка спреченост и
слично), барањето за издавање на пасош може да биде
поднесено и пасош може да биде издаден и надвор од
просториите на органот надлежен за издавање на патни
исправи на територијата на Република Македонија, со
употреба на мобилна станица за земање на биометриски податоци.
Во случаите од став 1 на овој член, лицето на кое
му се издава пасош ги сноси трошоците за издавање на
пасош со употреба на мобилна станица.
Лицата корисници на социјална помош согласно Законот за социјална заштита се ослободени од плаќање
на трошоците за издавање на пасош со употреба на мобилна станица.”
Член 2
Во членот 32, точката на крајот од првата реченица
се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „односно како дошло до оштетување на пасошот.”.
Член 3
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 14.1-970/1
9 јануари 2009 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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УСТАВEН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

120.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 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 24 декември
2008 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ОДБИВА барањето на Драган Стојановски од
Битола за заштита на слободите и правата, по основ на
социјална припадност утврдени во член 110 алинеја 3
од Уставот на Република Македонија.
2. Драган Стојановски од Битола на Уставниот суд
на Република Македонија му поднесе барање за заштита на слободите и правата поради дискриминација по
основ на социјална припадност.
Во барањето за заштита на слободите и правата
подносителот на барањето ретроспективно ги опишува
донесените акти од надлежните органи во постапката
што ја води за исплата на остварено право на инвалидска пензија. Најнапред, се посочува на диспозитивот на
актот, според кој жалбата се одбивала како неоснована,
а заклучокот се поништувал и предметот се враќал на
повторна постапка. Според подносителот на барањето
вакво решение не можело да постои во правниот поредок на Република Македонија. Потоа се наведува дека
Комисијата на Владата на Република Македонија за
решавање во втор степен по предметите од пензиското
и инвалидското осигурување и за наплата на придонес
не постапувала по донесените судски одлуки и за жал,
по трет пат ја одбила како неоснована неговата жалба.
На тој начин се повредувале членот 8 став 1 алинеи 1, 3
и 8, член 9 и член 34 од Уставот, а на штета на
подносителот на барањето. Ова и од причина што согласно членот 140 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување за правото на пензија на граѓаните
се решавало во рок од 30 дена од денот на поднесено
уредно барање, а за неговото барање се решавало уште
од 1992 година до денес. Освен тоа, тој бил инвалидски
пензионер, кој не поседува пари од 1992 година и не
можел да се грижи за чување и унапредување на сопственото здравје, со што му се повредувала уставната
гаранција од членот 39 од Уставот. Предлага при одлучувањето да се имале предвид и член 5, член 40 став 1
алинеи 5 и 6 и став 3 и член 52 од Законот за управните
спорови.
Врз основа на изнесеното подносителот на барањето предлага Судот да утврди повреда на правата и слободите утврдени во членот 110 алинеја 3 од Уставот и
да го поништи поединечниот акт на Комисијата и тоа
во делот на диспозитивот со кој жалбата се одбива како несонована.
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Во поднесокот за појаснување на барањето е наведено дека со актот на Комисијата тој бил дискриминиран по однос на другите граѓани, пензионери, во Република Македонија и тоа сметано од 1 октомври 1992
година од кога водел постапка за остварување на право
на прием на инвалидска пензија. Имено, подносителот
на барањето смета дека ниту еден граѓанин не смеел да
остане без право на пензија во толкав временски период ако ги исполнува условите за тоа и ако Република
Македонија се уште била социјална и правна држава
како што било определено во член 1 став 1 и член 8
став 1 алинеи 1, 3 и 8 од Уставот. Дискриминаторскиот
однос кон него се правел само затоа што како инвалид
пензионер потекнувал од поранешната ЈНА, односно
од сојузните органи и затоа што пред спорниот период
живеел надвор од Република Македонија. Друго објаснување за запоставување на неговите егзистенционални права и слободи од страна на надлежните органи немало.
3. Судот на седницата, врз основа на приложените
докази од поднодителот на барањето, како и од известувањето на Комисијата за решавање во втор степен
по предметите од пензиското и инвалидското осигурување бр.43-1310/2 од 1 декември 2008 година, ја утврди
следната фактичка состојба:
Со решение УП.бр.92433 и УП.бр.2555/90 од 10
септе-мври 1990 година на Заводот за социјално осигурување на воени осигуреници од Белград на подносителот на барањето му било признато право на инвалидска пензија, сметано од 1 септември 1990 година.
На 7 февруари 2002 година корисникот на пензија
Стојановски Драган поднел барање до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија за
признавање на нов износ на пензија согласно договорот меѓу Македонија и Југославија, видно од Заклучокот П.бр.125161 од 9 април 2002 година за одбивање на
барањето за препензионирање како преурането.
Со Заклучок на Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање во втор степен по предметите од пензиското и инвалидското осигурување и
за наплата на придонес бр.41-2413 од 30 август 2002
година, жалбата на Драган Стојковски е одбиена како
неоснована. Според образложението на Заклучокот
членот 2 на анексот Д од Договорот за прашањата на
сукцесија сеуште не бил во примена бидејќи не бил
потпишан од сите поранешни југословенски републики.
Според Заклучоците на Владата за имплементација
на Анексот „Д“ од Договорот Драган Стојановски е корисник на аконтативен износ на пензија сметано од 3
јуни 2004 година во износ од 14.794,00.
Врховниот суд на Република Македонија донел
пресуда У.бр.1105/2004 од 18 мај 2006 година со која ја
уважил тужбата на Драган САтојановски, а заклучокот
го поништил.
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Комисијата на Владата, во исполнение на пресудата
на Врховниот суд со решение УС.бр.43/2002 од 1 февруари 2007 година жалбата на Драган Стојановски ја
одбил како неоснована.
Управниот суд со пресуда У.бр.3245/2007 од 7 февруари 2007 година ја уважил тужбата на Драган Стојановски а оспореното решение на Комисијата го поништил и предметот го вратил на повторно разгледување
и одлучување. Според образложението на Судот второстепениот орган одлучил спротивно на укажувањата на
Врховниот суд во однос на фактите и околностите кои
се однесуваат на примената на Спогодбата за прашањата на сукцесија помеѓу поранешните југословенски републики, од каде неиздржано е образложението на тужениот орган дека се уште се отворени повеќе прашања по однос на примената на Законот за ратификација
на спогодбата за прашањата на сукцесија помеѓу поранешните југословенски републики. Имено, Судот сметал дека Договорот е ратификуван, стапил во сила на 3
јули 2006 година, односно е обврзувачки, со што е во
примена. Во образложението на Судот е нотирано и
тоа дека надлежниот орган е врзан со правното сваќање на судот, како и забелешките на судот во поглед на
постапката.
Во образложението на решението на Комисијата
на Владата, УС.бр.43-1310/1 од 24 април 2008 година,
помеѓу другото стои дека и овој пат Комисијата смета
дека жалбените наводи се неосновани и покрај укажувањата на Судот. Имено, според Комисијата од денот
на влегување во сила на Законот за ратификација на
спогодбата за прашањата на сукцесија помеѓу поранешните југословенски републики (24 февруари 2002
година) немало измени и дополнувања што би значело законско решавање на сите права од пензиското
и инвалидското осигурување, иако делумно тие прашања биле споменати во посебниот анекс „Д“. Тоа
значело потреба на ниво на земјите договорнички да
се уредат сите меѓусебни права и обврски, посебно
правото на пензија, меѓусебно преземање и опфаќање
на конкретни решенија за исплата на веќе остварени
права од пензиското и инвалидското осигурување кои
сигурно ќе следат по окончувањето на целата постапка и сите спорни прашања со ратификацијата на
Договорот од страна на сите поранешни југословенски републики. Во присуство на отворени прашања од
меѓудржавен карактер, Комисијата сметала дека нема
законска можност за измена на нападнатото решение.
Дадена е правна поука за можност од водење на управен спор.
На решението е нотирано дека е примено на 1
август 2008 година, без да се означи од кого, но според
наводите од барањето станува збор за врачување на решението на жалителот Драган Стојановски. Барањето
во Судот е поднесено на 11 август 2008 година, а појаснувањето на 18 септември 2008 година.
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Владата на Република Македонија на седницата
одржана на 16 ноември 2008 година усвоила Заклучоци
бр. 23-4091/1 од 16 ноември 2004 година, според кои
корисниците на воена пензија-македонски државјани,
кои правото на пензија го оствариле заклучно со 31 декември 1993 година, според прописите за воени осигуреници, Фондот за пензиското и инвалидското осигурување-Централа-Скопје, ги презема во исплата сметано од 3 јуни 2004 година, без донесување на решение.
Според усвоените заклучоци на овие корисници ќе им
се исплатува аконтативен износ на пензија во висина
на просечната исплатена плата во декември 2003 година, во износ од 11.955,00 денари. Усогласувањето на
пензиите ќе се врши на ист начин како и за другите
пензии на корисниците во Република Македонија, а
средствата за исплата ќе се обезбедуваат од Буџетот на
Републиката.
Според Заклучоците за имплементација на Анексот “Д“ од Договорот се предвидува да се формира
„Помошно тело за прашања од пензии„ кое ќе биде
формирано во рамките на Постојниот заеднички комитет.
До денот на поднесување на барањето за заштита
на слободите и правата, такво тело не е формирано, а
според евиденцијата на Фондот побарувања по ист основ имаат уште 12 корисници на аконтативен износ на
пензија.
4. Според член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, Уставниот суд на Република Македонија ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето,
совеста, мислата и јавното изразување на мислата,
политичкото здружување и дејствување и забраната на
дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса,
верска, социјална и политичка припадност.
Според член 51 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија секој граѓанин што смета дека
со поединечен акт му е повредено право или слобода
утврдени во член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, може да бара заштита од Уставниот суд
на Република Македонија во рок од 2 месеци од денот
на доставувањето на конечен или правосилен поединечен акт, односно од денот на дознавањето за преземање
дејство со кое е сторена повре-дата, но не подоцна од 5
години од денот на неговото преземање.
Во член 52 од Деловникот е предвидено дека во барањето од член 51, потребно е да се наведат причините
поради кои се бара заштита, актите или дејствијата со
кои тие се повредени, фактите и доказите на кои се заснова барањето, како и други податоци потребни за одлучување на Уставниот суд.
Според членот 4 став 1 од Договорот за прашањата
на сукцесија се предвидува основање на Постојан зеднички комитет на високи преставници од секоја држава-наследник, кои можат да бидат помогнати од експерти.
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Тргнувајќи од утврдената фактичка состојба по
предметот произлегува дека подносителот на барањето не го остварил своето право од причини што
Комисијата и Управниот суд имаат различен правен
пристап по однос на прашањето дали е возможна или
не директна примена на Договорот за прашањата на
сукцесија по основ на правата и обврските на
државите-наследници на поранешната СФР Југославија, без претходно да бидат уредени поедини конкретни прашања за имплементацијата на одредбите од
Договорот, односно дали подносителот на барањето
може да го оствари правото без да биде формирано
Помошно тело за прашања од пензии во рамките на
Постојниот заеднички комитет. Оттаму, неоставрувањето на правото не е резултат на направена дискриминација по основ на социјална припадност. Тоа е
резултат на различен правен пристап на конкретната
проблематика од страна на Комисијата и Управниот
суд, како и на неформирање на Помошно тело за
прашања од пензии во рамките на Постојниот заеднички комитет.
Имајќи ја предвид наведената состојба Судот
оцени дека не е направена дискриминација по основ
на социјална припадност само поради околноста што
подносителот на барањето како инвалид пензионер
потекнувал од поранешната ЈНА, односно од сојузните органи и затоа што пред спорниот период живеел надвор од Република Македонија. Во прилог на
неоснованоста на барањето е и околноста што според
евиденцијата на Фондот, побарувања по ист основ
имаат уште 12 корисници на аконтативен износ на
пензија. Притоа се имаше предвид и фактот дека на
подносителот на барањето му стои на располагање
заведување на управен спор пред Управниот суд
заради остварување на бараното право од пензиско
осигурување.
Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека во
конкретниот случај не е сторена повреда на слободите
и правата на човекот и граѓанинот, кои во согласност
со член 110 алинеја 3 од Уставот, ги штити Уставниот
суд.
5. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта,
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р
Зоран Сулејманов.
У.бр.195/2008
Претседател
24 декември 2008 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
121.
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
Се врши конверзија на податоците од катастар на
земјиште во катастар на недвижности за катастарската
општина Николиќ – Општина Дојран.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 на ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиштето
за КО Николиќ, востановен според Законот за премер и
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.
34/72 и 13/78).
Бр. 09-169/1
Директор,
8 јануари 2009 година
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
____________
122.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Сливник – Општина Велес.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од 5тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 на ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Сливник, востановен според Законот за премер и
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.
34/72 и 13/78).
Бр. 09-171/1
8 јануари 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.
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123.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

недвижности со незапишани права и запишување во
одржување на катастар на недвижности, се врши со мерење од ѕид до ѕид, со сантиметарска точност и со
пресметување на површините според правилни геометриски фигури”.

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 3
По членот 22 се додаваат три нови наслови и три
члена 22-а, 22-б и 22-в, кои гласат:

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Осиче – Општина
Старо Нагоричане.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од 5тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 на ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Осиче, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.
34/72 и 13/78).

„Начин на премерување на внатрешна површина
на згради, посебни делови од згради и други објекти
без правен основ, во функција на систематско
запишување

Бр. 09-172/1
8 јануари 2009 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
____________
124.
Врз основа на член 72 од Законот за катастар на
недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр.40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за
катастар на недвижности донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР, ОБРАБОТКА И ОБЛИКУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ
Член 1
Во Правилникот за премер, обработка и обликување на податоците од премерот („Службен весник на
Република Македонија” бр. 118/08), во член 9 ставот
(4) се менува и гласи:
„(4) Скицата на премерување од став (1) на овој
член се изготвува во електронска и печатена форма и е
составен дел на геодетскиот елаборат од премерот на
недвижностите.”
Член 2
Насловот пред членот 22 и членот 22 став (1) се менуваат и гласат:
„Начин на премерување на внатрешна површина
во функција на поединечно запишување, запишување на недвижности со незапишани права и запишување во одржување на катастар на недвижности
Член 22
(1) Премерувањето на внатрешната површина на
згради, посебни делови од згради и други објекти во
функција на поединечно запишување, запишување на

Член 22-а
(1) Внатрешната површина на згради, посебни делови од згради и други бјекти без правен основ, во функција на систематско запишување се добива на начин што
површината на основата на зградата или другиот објект
се множи со фактор 0,75 за секој кат посебно.
(2) Во случајот од став (1) на овој член за добиената
внатрешна површина не се изготвува скица на премерување на внатрешна површина на зграда, посебен дел
од зграда и друг објект, а податокот за внатрешната површина се внесува во пописниот лист од член 71 на
овој правилник.
Начин на премерување на внатрешна површина на
згради и други објекти кои се евидентирани во катастар на земјиште, во функција на систематско
запишување
Член 22-б
(1) При премерот во функција на систематско запишување на правата на недвижностите, внатрешната површина на згради и други објекти евидентирани во катастар на земјиште, се добива на начин што површината на основата на зградата или другиот објект се множи
со фактор 0,75 за секој кат посебно.
(2) Во случајот од став (1) на овој член за добиената внатрешна површина не се изготвува скица на премерување на внатрешна површина на зграда,
посебен дел од зграда и друг објект, а податокот за
добиената внатрешна површина се внесува во пописниот лист од член 71 на овој правилник.
(3) Доколку површината на основата на зградата
или другиот објект од став (1) на овој член не одговара
во целост на површината евидентирана во катастар на
земјиште, површината на основата на зградата која отстапува од евидентираната во катастар на земјиште посебно се множи со фактор 0,75, при што податоците за
основите и за добиените површини се прикажуваат, односно внесуваат во скицата на премерување на внатрешна површина на зграда, посебен дел од зграда и
друг објект, како и во пописниот лист од член 71 на
овој правилник.
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Начин на премерување на внатрешна површина на
згради, посебни делови од згради и други објекти
со/без правен основ, во функција на систематско
запишување

друштво за управување со задолжителни и доброволни
пензиски фондови да врши услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата
на пензиските фондови со кои едно друштво управува.

Член 22-в
(1) Податоците за внатрешната површина на згради,
посебни делови од згради и други објекти за кои постои правен основ за запишување, при премерот во
функција на систематско запишување на правата на
недвижностите се добиваат на начин што истите се
преземаат од правниот основ за запишување и се внесуваат во пописниот лист од член 71 на овој правилник, при што не се изготвува скица на премерување на
внатрешна површина на зграда, посебен дел од зграда
и друг објект.
(2) За делот од зградата и другиот објект за кој ќе се
утврди дека одстапува од правниот основ за запишување, внатрешната површина се добива на начин што основата на делот од зградата и другиот објект што отстапува од правниот основ се множи со фактор 0,75 за
секој кат посебно. Податоците за основите и за површините се прикажуваат, односно внесуваат во скицата
на премерување на внатрешна површина на зграда, посебен дел од зграда и друг објект и се внесуваат и во
пописниот лист од член 71 на овој правилник.”

Член 2
Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното
донесување.

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Во членот 2 од Одлуката, во табелата, кај редниот
број 251, во колоната 2, наместо „Ј60Z“ треба да стои
„Ј60А“ а во колоната 3, наместо „Vrijed ko?e“ треба да
стои „Кожни улцери“.
Кај редниот број 316, во колоната 2, наместо
„U61Z“ треба да стои „U61A“ а во колоната 3, наместо
„Shizofreni poreme?aji“ треба да стои „Шизофренично
пореметување“.
Кај редниот број 342, во колоната 2, наместо „Ј68Z“
треба да стои „Ј68А“ а во колоната 3, наместо „Veliki
poreme?aji ko?e“ треба да стои „Големи пореметувања
на кожата“.
Кај редниот број 366, во колоната 2, наместо
„G42Z“ треба да стои „G42A“ а во колоната 3, наместо
„Оstali gastroskopski postupci zbog velike bolesti
probavnog sustava“ треба да стои „Друга гастроскопија
за тешки дигестивни болести“.
Кај редниот број 398, во колоната 2, наместо
„V62Z“ треба да стои „V62A“ а во колоната 3, наместо
„Poreme?aji zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu“
треба да стои „Злоупотреба на алкохол и зависност“.
Кај редниот број 420, во колоната 2, наместо
„G45Z“ треба да стои „G45A“ а во колоната 3, наместо
„Ostali gastroskopski postupci zbog manje bolesti
probavnog sustava“ треба да стои „Друга гастроскопија
за полесни дигестивни болести“.
Кај редниот број 450, во колоната 2, наместо
„C16Z“ треба да стои „С16А“ а во колоната 3, наместо
„Operacija katarakte i ostali postupci na le?i“ треба да
стои „Операција на катаракта и останати постапки на
леќата“.

Бр. 01-145/2
Претседател
12 јануари 2009 година
на Управниот одбор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
____________
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
125.
Врз основа на член 101 став (2) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и член 120 став (2) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување Управниот
одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на ден 29.12.2008 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ НА ПОВРЗАНО ЛИЦЕ НА
ПЕНЗИСКО ДРУШТВО ДА ВРШИ УСЛУГИ
СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Се забранува поврзано лице на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, друштво за
управување со доброволни пензиски фондови или

Бр. 02-2006/3
Претседател
29 декември 2008 година
на Управниот одбор,
Скопје
Анета Димовска, с.р.
____________
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
126.
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на
услуги во болничката здравствена заштита за акутни
случаи, објавена во „Службен весник на Република
Македонија“ бр. 164 од 2008 година, направена е техничка грешка, поради што се врши следната
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО БОЛНИЧКАТА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ
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Кај редниот број 464, во колоната 2, наместо
„C15Z“ треба да стои „С15А“ а во колоната 3, наместо
„Glaukom i slo?eni postupci zbog katarakte“ треба да
стои „Сложени процедури на глауком и катаракта“.
Кај редниот број 500, во колоната 2, наместо „J67Z“
треба да стои „Ј67A“ а во колоната 3, наместо „Manji
poreme?aji ko?e“ треба да стои „Мали пореметувања на
кожата“.
Кај редниот број 512, во колоната 2, наместо
„D67Z“ треба да стои „D67A“ а во колоната 3, наместо
„Poreme?aji usne ?upljine I zubiju, osim va?enja i izrade
ispuna ili nadomjestka zuba u op?toj anesteziji“ треба да
стои „Орални и дентални пореметувања освен екстракции и поправки“.
Кај редниот број 539, во колоната 2, наместо
„O66Z“ треба да стои „О66А“ а во колоната 3, наместо
„Аntenatalni ili drugi opstetri?ki prijam“ треба да стои
„Преднатален и друг акушерски прием“.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
127.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05
и 121/07), Министерот за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец декември 2008 година, во однос на месец ноември 2008 година, е повисока за 0,3%.
2. Правото на пораст на платите за месец декември
2008 година, во однос на месец ноември 2008 година,
за работодавачите од членот 3 став 1 изнесува 0,15%.

Од Фондот за здравствено осигурување
на Македонија

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

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
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„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

Министер,
Џељаљ Бајрами, с.р.

