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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3538. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

СЕМЕЈСТВОТО 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 30 јули 2014 година. 
 

Бр. 07-3045/1 Претседател 
30 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО 

 
Член 1 

   Во Законот за семејството (“Службен весник на 
Република Македонија” број 80/92, 9/96, 38/2004, 
33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12 и 38/14), во 
членот 103 ставови 3 и 4 зборовите: “една година“ се 
заменуваат со зборовите: “девет месеци“. 

По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои 
гласат: 

,,По истекот на рокот утврден во ставот 4 на овој 
член и преземените активности утврдени во ставот 5 на 
овој член, центарот за социјална работа во рок од пет 
дена по истекот на рокот од девет месеци од сместува-
њето на детето во институција или друго семејство, е 
должен писмено да го повика родителот и да му укаже 
во рок од десет дена од денот на приемот на известува-
њето да ја преземе грижата за детето или да даде сог-
ласност за негово посвојување. Доколку родителот во 
тој рок не ја преземе грижата за детето, не дојде на за-
кажаниот термин, а не го оправда своето недоаѓање и 
не даде писмена согласност за посвојување на малолет-
ното дете, ќе се смета дека родителот се согласил дете-
то да биде дадено на посвојување.  

За преземените активности од ставот 6 на овој член, 
центарот за социјална работа составува записник.“ 

Ставовите 6 и 7 стануваат ставови 8 и 9. 
 

Член 2 
По членот 103 се додава нов член 103-а, кој гласи: 
 

“Член 103-а 
Центарот за социјална работа за секое дете кое ќе 

го смести во институција или друго семејство во рок од 
пет дена од сместувањето на детето писмено ја извес-
тува Јавната установа - Завод за социјални дејности 
Скопје.  

По истекот на рокот од членот 103 став 6 од овој за-
кон, Јавната установа - Завод за социјални дејности 
Скопје врши надзор над стручната работа на центарот 
за социјална работа. Доколку при надзорот од ставот 2 
на овој член се утврдат неправилности во работењето 

на центарот за социјална работа, за тоа ги известува 
инспекторите и другите државни службеници во Ми-
нистерството за труд и социјална политика, овластени 
за спроведување на инспекцискиот надзор, кои  во рок 
од пет дена вршат инспекциски надзор.“  

 
Член 3 

Во членот 104 по ставот 3 се додаваат три нови ста-
ва 4, 5 и 6, кои гласат: 

“Центарот за социјална работа два месеца пред ис-
текот на важноста на документите од ставот 3 на овој 
член е должен писмено да го извести можниот посвои-
тел за датумот на престанок на важноста на документи-
те за посвојување и за обврската до кој датум да ги об-
нови документите.  

Центарот за социјална работа поднесува предлог за 
бришење од регистарот на можни посвоители,  доколку 
можниот посвоител не ги достави обновените докумен-
ти за посвојување во рокот определен од центарот за 
социјална работа. 

Лицето кое е избришано од регистарот на можни 
посвоители заради необновување на документите за 
посвојување, може повторно да поднесе барање до Ко-
мисијата.“ 

Ставот  4 станува став 7. 
 

Член 4 
Во членот 104-г бројот “15“ се заменува со бројот 

“10“. 
 

Член 5 
Во членот 104-д став 1 зборовите: “но не повеќе од 

60 дена“ се бришат. 
 

Член 6 
Во членот 104-ѓ  став 3 бројот “15“ се заменува со 

бројот “10“. 
Во ставот 4 бројот “30“ се заменува со бројот “15“. 
 

Член 7 
 Во членот 104-з по ставот 2 се додаваат два нови 

става 3 и 4, кои гласат: 
,,Центарот за социјална работа по извршениот упис 

на посвоителите во регистарот на можни посвоители ги 
следи можните посвоители и еднаш годишно до Коми-
сијата доставува наод и мислење на стручен тим и пое-
динечни наоди и мислења на стручните работници за 
подобноста на посвоителите  и мотивите за посвојува-
њето.   

Наодот и мислењето на стручниот тим и поединеч-
ните наоди и мислења на стручните работници за по-
добноста на посвоителите и мотивите за посвојува-
њето, центарот за социјална работа ги доставува до Ко-
мисијата во рок од  десет дена по истекот на рокот од 
ставот 3 на овој член.“ 

Ставовот 3 станува став 5. 
Во ставот 4 кој станува став 6 зборовите: “став 3“ 

се заменуваат со зборовите: “став 5“ . 
Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 7 и 8. 
 

Член 8 
Во членот 104-ј ставот 2 се менува и гласи: 
“Комисијата доколку од увидот во списите оцени 

дека предлогот на центарот за социјална работа не е во 
интерес на детето, предметот може да го врати за до-
полнување на постапката или предлогот може да го од-
бие и во рок од 30 дена да направи нов избор на посво-
ители.“ 

 
Член 9 

Во членот 106-a по зборот ,,карта“ се додаваат збо-
ровите: “или патна исправа“.   
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Член 10 
Во членот 107 ставови 1 и 2 зборовите: “шест не-

дели‘‘ се заменуваат со зборовите: “три месеци‘‘.   
 

Член 11 
Во членот 279-з  ставови 4, 5 и 6 по бројот „91“ се 

става запирка и се додаваат зборовите: „103 ставови 5 и 
6, 103-а“.  

 
Член 12 

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

 
Член 13 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR FAMILJE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për familje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 
84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12 dhe 38/14), në nenin 
103 paragrafët 3 dhe 4 fjalët: "një vit" zëvendësohen me 
fjalët: "nëntë muaj". 

Pas paragrafit 5 shtohen dy paragrafë të rinj 6 dhe 7, si 
vijojnë: 

"Pas përfundimit të afatit të përcaktuar në paragrafin 4 
të këtij neni dhe aktiviteteve të ndërmarra të përcaktuara në 
paragrafin 5 të këtij neni, qendra për punë sociale në afat 
prej pesë ditësh pas kalimit të afatit prej nëntë muajsh nga 
vendosja e fëmijës në institucion ose familje tjetër, 
obligohet me shkrim ta ftojë prindin dhe t'i sugjerojë që në 
afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit ta 
ndërmarrë përkujdesjen për fëmijën ose të japë pëlqim për 
adoptimin e tij. Nëse prindi në këtë afat nuk e ndërmerr 
kujdesin për fëmijën, nuk vjen në terminin e caktuar, 
ndërsa nuk e arsyeton mosardhjen e vet dhe nuk jep pëlqim 
me shkrim për adoptim të fëmijës së mitur, do të 
konsiderohet se prindi është pajtuar që fëmija të jepet në 
adoptim.  

Për aktivitetet e ndërmarra nga paragrafi 6 i këtij neni, 
qendra për punë sociale përpilon procesverbal". 

Paragrafët 6 dhe 7 bëhen paragrafë 8 dhe 9. 
 

Neni 2 
Pas nenit 103 shtohet neni i ri 103-a, si vijon: 
 

"Neni 103-а 
Qendra për Punë Sociale për çdo fëmijë të cilin do ta 

vendosë në institucion ose familje tjetër, në afat prej pesë 
ditësh nga vendosja e fëmijës me shkrim e njofton 
Institucionin Publik - Entin për Veprimtari Sociale Shkup.  

 Pas kalimit të afatit nga neni 103 paragrafi 6 të këtij 
ligji, Institucioni Publik - Enti për Veprimtari Sociale 
Shkup kryen mbikëqyrje mbi punën profesionale të 
qendrës për punë sociale. Nëse gjatë mbikëqyrjes nga 
paragrafi 2 i këtij neni konstatohen parregullsi në punën e 
qendrës për punë sociale, për këtë i njofton inspektorët dhe 
nëpunësit tjerë shtetërorë në Ministrinë e Punës dhe 
Politikës Sociale të autorizuar për zbatimin e mbikëqyrjes 
inspektuese, të cilët në afat prej pesë ditësh kryejnë 
mbikëqyrje inspektuese.“ 

 
Neni 3 

Në nenin 104 pas paragrafit 3 shtohen tre paragrafë të 
rinj 4, 5 dhe 6 si vijojnë: 

"Qendra për punë sociale dy muaj para skadimit të  
vlefshmërisë së dokumenteve nga paragrafi 3 i këtij neni, 
obligohet që me shkrim ta njoftojë adoptuesin e mundshëm 
për datën e pushimit të vlefshmërisë së dokumenteve për 
adoptim dhe për obligimin deri në cilën datë t'i përtërijë 
dokumentet.  

Qendra për punë sociale parashtron propozim për 
shlyerje nga regjistri i adoptuesve të mundshëm, nëse 
adoptuesi i mundshëm nuk i dorëzon dokumentet e 
përtëritura për adoptim në afatin e përcaktuar nga qendra 
për punë sociale. 

Presoni i cili është shlyer nga regjistri i adoptuesve të 
mundshëm për shkak të mospërtëritjes së dokumenteve për 
adoptim, mund të parashtrojë përsëri kërkesë te 
Komisioni". 

Paragrafi 4 bëhet paragraf 7. 
 

Neni 4 
Në nenin 104-g numri "15" zëvendësohet me numrin 

"10". 
 

Neni 5 
Në nenin 104-d paragrafi 1 fjalët: "por jo më shumë se 

60 ditë" shlyhen. 
 

Neni 6 
Në nenin 104-gj paragrafi 3 numri "15" zëvendësohet 

me numrin "10". 
Në paragrafin 4 numri "30" zëvendësohet me numrin 

"15". 
 

Neni 7 
Në nenin 104-z pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të 

rinj 3 dhe 4, si vijojnë: 
"Qendra për punë sociale pas regjistrimit të kryer të 

adoptuesve në regjistrin e adoptuesve të mundshëm, i 
përcjell adoptuesit e mundshëm dhe një herë në vit te 
Komisioni dorëzon konstatim dhe mendim të ekipit 
profesional dhe konstatime dhe mendime individuale të 
punëtorëve profesionalë për përshtatshmërinë e adoptuesve 
dhe motivet për adoptim.   

Konstatimin dhe mendimin e ekipit profesional dhe 
konstatimet dhe mendimet individuale të punëtorëve 
profesionalë për përshtatshmërinë e adoptuesve dhe 
motivet për adoptim, qendra për punë sociale i dorëzon te 
Komisioni në afat prej dhjetë ditësh pas përfundimit të 
afatit nga paragrafi 3 i këtij neni". 

Paragrafi 3 bëhet paragraf 5. 
Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 6 fjalët: "paragrafi 

3" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi 5". 
Paragrafët 5 dhe 6 bëhen paragrafë 7 dhe 8. 
 

Neni 8 
Në nenin 104-j paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"Komisioni nëse nga konstatimi në shkresa vlerëson se 

propozimi i qendrës për punë sociale nuk është në interes 
të fëmijës, lëndën mund ta kthejë për plotësim të 
procedurës ose propozimin mund ta refuzojë dhe në afat 
prej 30 ditësh të kryejë përzgjedhje të re të adoptuesve." 

 
Neni 9 

Në nenin 106-a pas fjalës "letërnjoftimit" shtohen 
fjalët: "ose dokumentit të udhëtimit".   

 
Neni 10 

Në nenin 107 paragrafët 1 dhe 2 fjalët: "gjashtë javë" 
zëvendësohen me fjalët: "tre muaj".   

 
Neni 11 

Në nenin 279-z paragrafët 4, 5 dhe 6 pas numrit "91" 
vihet presje dhe shtohen fjalët: "103 paragrafët 5 dhe 6, 
103-a".  
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Neni 12 
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për familje. 

 
Neni 13 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

__________ 
3539. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕД-
НОШАЛТЕРСКИОТ  СИСТЕМ И ВОДЕЊЕ НА ТР-
ГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ  

ПРАВНИ ЛИЦА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за едношалтерскиот  систем и водење на 
трговскиот регистар и регистар на други правни лица, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 30 јули 2014 година. 

 
      Бр. 07-3046/1 Претседател 

30 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

.Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА  ЕДНОШАЛТЕРСКИОТ  СИСТЕМ И ВО-
ДЕЊЕ НА ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР 

НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА 
                                                                              

Член 1 
Во Законот за едношалтерскиот систем и водење на 

трговскиот  регистар и регистар на други правни лицa 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2005,13/2007,150/2007, 140/2008, 17/11, 53/11 и 
70/13) во член 21 во ставот 4 точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: “како и секоја промена 
на адресата на електронското сандаче.“ 

 
Член 2 

По  членот 23-а се додава нов наслов и нов член 23-
б, кои гласат:  
 

„Изјава за точноста и вистинитоста  на податоците  
искажани во годишната  сметка и финансиските 

извештаи 
 

Член 23-б 
(1) Во прилог на секоја годишна сметка и финан-

сиските извештаи  доставени  во хартиена форма се 
доставува  Изјава потпишана  од застапникот по закон, 
дадена  под морална, материјална и кривична одговор-
ност за точноста и вистинитоста на податоците искажа-
ни во годишната сметка и финансиските извештаи, а  
кога годишната  сметка и финансиските извештаи се 
поднесуваат во електронска форма, изјавата која е ни-
вен составен дел се потпишува со  електронски пот-
пис.“. 

Член 3 
Во членот 66-а став (1) зборовите: „членот 20“ се 

заменуваат со зборовите: „членот 21”.                                                        
                                                                    

Член 4 
За пријавите за упис поднесени од денот на влегу-

вањето во сила на овој закон  до 31 декември 2014 го-
дина, уписот на адресата на електронското сандаче за 
прием на писмена ќе се врши без надоместок, освен за 
пријавата за упис на промена на адреса на електронско 
сандаче за прием на писмена. 

 
Член 5 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за едношалтерскиот систем и  
водење на трговскиот регистар и регистар на други 
правни лица . 

 
Член 6 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR 
SISTEM NJËSPORTEL DHE MBAJTJE TË REGJIST-
RIT  TREGTAR DHE REGJISTRIT TË PERSONAVE 

TJERË JURIDIKË 
 

Neni 1 
 Në Ligjin për sistem njësportel dhe mbajtje të regjistrit 

tregtar dhe regjistrit të personave tjerë juridikë ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër  
84/2005,13/2007,150/2007, 140/2008, 17/11, 53/211 dhe 
70/13) në nenin 21 paragrafi 4 pika zëvendësohet me presje 
dhe shtohen fjalët: "si dhe çdo ndryshim në adresë të kutisë 
elektronike."  

 
Neni 2 

Pas nenit 23-a shtohet titulli i ri dhe neni i ri 23-b, si 
vijon:   

"Deklarata për saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të 
paraqitura në llogarinë vjetore dhe raportet financiare 

 
Neni 23-b 

 (1) Në shtojcë të secilës llogari vjetore dhe raporteve 
financiare të dorëzuara në formë të letrës dorëzohet 
Deklaratë e nënshkruar nga përfaqësuesi me ligj, të dhënë 
nën përgjegjësinë penale, materiale dhe morale për 
saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të paraqitura në 
llogarinë vjetore dhe raportet financiare, e kur llogaria 
vjetore dhe raportet financiare parashtrohen në formë 
elektronike, deklarata që është pjesë përbërëse e tyre 
nënshkruhet me nënshkrim elektronik.". 

                                                                        
Neni 3 

Në nenin 66-a paragrafi (1) fjalët: "neni 20" 
zëvendësohen me fjalët: "neni 21".                                                         

                                                                        
Neni 4 

Për fletëparaqitjet për regjistrim të parashtruara nga 
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 31 dhjetor 2014, 
regjistrimi në adresën e kutisë elektronike për pranim të 
shkresave do të bëhet pa kompensim, përveç për 
fletëparaqitjen për regjistrim të ndryshimit të adresës së 
kutisë elektronike për pranim me shkrim.  
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Neni 5 
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për sistem njësportel dhe mbajtje të 
regjistrit tregtar dhe regjistrit të personave tjerë juridikë.  

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

__________ 
3540. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА 

 
Се прогласува Законот за изменување  и дополнува-

ње на Законот за регистрирање на готовински плаќања,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 јули 2014 година. 
 

Бр. 07-3047/1 Претседател 
30 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ 

ПЛАЌАЊА 
  

Член 1 
Во Законот за регистрирање на готовински плаќања 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 
133/2009, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13), во членот 
3 став 2 алинеја 2 точката и запирката на крајот на ре-
ченицата се заменуваат со сврзникот „и“. 

Во алинејата 3 сврзникот „и“ на крајот од реченица-
та се заменува со точка. 

Алинејата 4 се брише. 
 

Член 2 
Во членот 3-а ставот 5 се менува и гласи: 
 „ Даночниот обврзник е должен да го замени крип-

то медиумот кој е составен дел на крипто модулот на 
секои три години и заменетиот крипто медиум да го 
чува најмалку пет години во објектот.“ 

Ставот 6 се менува и гласи:  
„По исклучок од ставот 5 на овој член, крипто ме-

диумот од резервниот фискален систем на опрема се 
заменува по потреба при негово нефункционирање.“ 

 
Член 3 

По членот 3-а се додава нов член 3-б, кој гласи: 
 

“Член 3-б 
Даночниот обврзник е должен преку мрежата на 

мобилните оператори да обезбеди постојана комуника-
ција со серверот на Управата за јавни приходи.“ 

Член 4 
Во членот 5 став 1 пред точката 1 се додаваат две 

нови точки 1 и 2, кои гласат: 
„1) текст „ФИСКАЛНА СМЕТКА“; 
  2) реден број на фискалната сметка во тековниот 

ден;“. 
Точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 и 17 стануваат точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 и 19. 

Во точката 18 која станува точка 20 по зборот 
„сметка“ сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка. 

Точката 19 која станува точка 21 се менува и гласи: 
„21) фискално лого, регистарски број на фискален 

апарат и регистарски број на фискална меморија и“. 
Точката 20 станува точка 22. 
 

Член 5 
Во членот 5-а ставот 3 се менува и гласи: 
„Фискалното лого, регистарскиот број на фискални-

от апарат и регистарскиот број на фискалната меморија 
можат да се наоѓаат и во три последователни различни 
линии.“ 

 
Член 6 

Во членот 9-а став 1 зборовите: „фискалните апа-
рати“ се заменуваат со зборовите: „фискалните систе-
ми на опрема“, а зборовите: „фискален систем на оп-
рема“ се заменуваат со зборовите: „фискална апаратура 
и/или интегриран автоматски систем за управување“. 

 
Член 7 

Во членот 13 став 1 зборовите: „5.000 евра во де-
нарска противвредност во рамките на тримесечниот пе-
риод“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 денари во 
претходната година“, а зборовите: „закупи и“ се бри-
шат. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Даночниот обврзник кој во деловниот објект има 

воведено во употреба два или повеќе фискални систе-
ми на опрема, не е должен да регистрира резервен фис-
кален систем на опрема за тој деловен објект.“ 

Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 8 
Во членот 14 ставот 2 се менува и гласи: 
„Даночниот обврзник - корисник на фискален сис-

тем на опрема е должен да го сервисира фискалниот 
систем на опрема кај овластен сервисен центар на про-
изводителот на фискална апаратура, односно на интег-
риран автоматски систем на управување од кого истиот 
е набавен.“ 

По членот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои 
гласат: 

„Производителот на фискална апаратура, односно 
интегриран автоматски систем на управување пред 
продажбата на фискална апаратура, односно интегри-
ран автоматски систем на управување е должен да го 
запознае корисникот на фискален систем на опрема со 
функционалните и техничките карактеристики на фис-
калниот систем на опрема и да обезбеди упатство и 
обука за употреба на фискален систем на опрема. 

Производителот на фискален систем на опрема е 
должен, без надоместок, на корисникот на фискална 
апаратура, односно интегриран автоматски систем на 
управување, да му обезбеди навремено сервисирање во 
гарантниот рок.“ 

 
Член 9 

Членот 15 се менува и гласи: 
„Правните лица коишто се заинтересирани за врше-

ње на производство и продажба на фискален систем на 
опрема треба да поднесат барање до Управата за јавни 
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приходи за добивање на дозвола за одобрување на про-
изводство и продажба на соодветен модел на фискална 
апаратура, односно интегриран автоматски систем на 
управување. 

Министерот за финансии на предлог на Управата за 
јавни приходи издава дозвола за одобрување на произ-
водството и продажбата на соодветен модел на фискал-
на апаратура, односно интегриран автоматски систем 
на управување, со важност од шест години. 

Два месеца пред истекот на рокот на важност на 
дозволата од ставот 1 на овој член производителот на 
фискална апаратура, односно интегриран автоматски 
систем на управување може да побара од Министер-
ството за финансии продолжување на рокот на важнос-
та на дозволата за четири години. 

Производителот на фискална апаратура, односно 
интегриран автоматски систем на управување е должен 
редовно да обезбедува резервни делови, техничка по-
мош, сервисирање и превентивна проверка на фискал-
на апаратура, односно интегриран автоматски систем 
на управување десет години од денот на истекот на ро-
кот на важност на дозволата на производството и про-
дажбата на соодветен модел на фискална апаратура, 
односно интегриран автоматски систем на управување. 

Министерот за финансии го пропишува начинот за 
одобрување и продолжување на дозволата на произ-
водството и продажбата на соодветен модел на фискал-
на апаратура, односно интегриран автоматски систем 
на управување.“ 

 
Член 10 

Во членот 16 алинеја 1 зборовите: „во висина од 
500.000 американски долари“ се бришат. 

Алинејата 4 се менува и гласи:  
„- најмалку една проверка годишно на продадената 

фискална апаратура, односно интегриран автоматски 
систем на управување како превентивна проверка без 
надоместок и“. 

Во алинејата 5 по зборот „место“ се додаваат зборо-
вите: „или во сервисниот центар“, а точката и запирка-
та се заменуваат со точка. 

Алинејата 6 се брише. 
 

Член 11 
По членот 16 се додаваат два нови члена 16-а и 16-

б, кои гласат: 
 

„Член 16-а 
Банкарската гаранција од членот 16 алинеја 1 од 

овој закон, производителот на фискален систем на оп-
рема е должен да ја обезбеди за целиот период на важ-
ност на одобрувањата за производството и користење-
то на соодветни модели на фискална апаратура, однос-
но интегриран автоматски систем на управување, како 
и за период од десет години по денот на истекот на ро-
кот на важност на важечкото одобрување на производ-
ството и продажбата на соодветен модел на фискална 
апаратура, односно интегриран автоматски систем на 
управување. 

Износот на банкарската гаранција се менува во за-
висност од бројот на продадени фискални апаратури, 
односно интегрирани автоматски системи на управува-
ње со кои производителот учествува на пазарот. 

Пред издавањето на првата дозвола за одобрување 
на производството и продажбата на соодветен модел на 
фискална апаратура, односно интегриран автоматски 
систем на управување, производителот е должен да 
обезбеди банкарска гаранција со важност од две годи-
ни од денот на добивањето на одобрувањето на произ-
водството и продажбата на соодветен модел на фискал-
на апаратура во висина од 300.000 евра.  

По истекот на рокот на важност на банкарската га-
ранција од ставот 3 на овој член производителот на 
фискална апаратура, односно интегриран автоматски 
систем на управување е должен на секои две години да 
обезбеди нова банкарска гаранција со важност од две 
години.  

Вредноста на банкарската гаранција од ставот 4 на 
овој член која се обезбедува по истекот на првите две 
години од денот на добивањето на одобрувањето на 
производството и продажбата на соодветен модел на 
фискална апаратура и секоја наредна банкарска га-
ранција по истекот на претходната, се утврдува во за-
висност од бројот на фискални апаратури, односно ин-
тегрирани автоматски системи на управување со кои 
производителот на фискална апаратура, односно интег-
риран автоматски систем на управување учествува на 
пазарот, и тоа: 

- 100.000 евра за продадени до 10.000 фискални 
системи на опрема, 

- 200.000 евра за продадени од 10.001 до 20.000 
фискални системи на опрема, 

- 300.000 евра за продадени од 20.001 до 30.000 
фискални системи на опрема, 

- 400.000 евра за продадени од 30.001 до 40.000 
фискални системи на опрема, 

- 500.000 евра за продадени од 40.0001 до 50.000 
фискални системи на опрема и 

- 600.000 евра за продадени над 50.000 фискални 
системи на опрема. 

Производителот на фискална апаратура, односно 
интегриран автоматски систем на управување е должен 
да ја приложи банкарската гаранција од ставот 5 на 
овој член до Министерството за финансии најмалку 30 
дена пред истекот на важноста на претходно приложе-
ната гаранција.  

Доколку поради делумно активирање на банкарска-
та гаранција, нејзиниот износ се намали под износот 
утврден во согласност со овој член,  производителот е 
должен да го дополни износот на банкарската гаранци-
ја до полниот износ утврден во согласност со ставовите 
3 и 5 на овој член во рок од 30 дена од денот на делум-
ното активирање на банкарската гаранција. 

 
Член 16-б 

Доколку производителот на одобрениот модел на 
фискална апаратура не се придржува кон условите ут-
врдени во членовите 16 и 16-а од овој закон, Минис-
терството за финансии ќе ја активира банкарската га-
ранција целосно или делумно со цел надоместување на 
материјалната штета предизвикана од повреда на чле-
новите 16 и 16-а од овој закон.“ 

 
Член 12 

Членот 17 се менува и гласи: 
„Доколку производителот на одобрениот модел на 

фискална апаратура, односно интегриран автоматски 
систем на управување не се придржува кон условите 
утврдени во членовите 16 и 16-а од овој закон, минис-
терот за финансии ќе ја одземе издадената дозвола за 
одобрување на производството и продажбата на соод-
ветен модел на фискална апаратура, односно интегри-
ран автоматски систем на управување. 

Министерот за финансии го пропишува начинот на 
одземање на дозволата за одобрување на производство-
то и продажбата на соодветен модел на фискална апа-
ратура, односно интегриран автоматски систем на уп-
равување.“  
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Член 13 
Членот 18 се брише. 
 

Член 14 
Во членот 19 зборот „користење“ се заменува со 

зборовите : „производство и продажба“.  
 

Член 15 
Членот 19-а се менува и гласи: 
„Контролата и проверката на функционалните и 

техничките карактеристики на фискалниот систем на 
опрема ги вршат независни акредитирани правни лица 
овластени од министерот за финансии, кои ги исполну-
ваат условите од ставот 3 на овој член. 

Овластувањето од ставот 1 на овој член се издава 
на правно лице за период од  пет години. 

Овластувањето од ставот 1 на овој член може да се 
издаде на правно лице кои ги исполнува следниве ус-
лови: 

- да е регистрирано за вршење на дејноста во Цен-
тралниот регистар на Република Македонија, 

- да не е во постапка на стечај или ликвидација, 
- да нема неплатени даноци, придонеси и други јав-

ни давачки, 
- во моментот на поднесување на барањето за доби-

вање овластување за вршење на контрола и проверка 
на функционалните и техничките карактеристики на 
фискалниот систем на опрема да не му е изречена 
прекршочна санкција - забрана за вршење на профе-
сија, дејност или должност, односно привремена забра-
на за вршење одделна дејност; споредна казна забрана 
за учество во постапки за јавен повик, доделување на 
договори за јавна набавка и договори за јавно приватно 
партнерство; споредна казна привремена или трајна 
забрана за вршење на одделна дејност, додека траат по-
следиците од прекршочната санкција и споредната 
казна, 

- да е акредитирано за контрола на функционалните 
и техничките карактеристики на фискалниот систем на 
опрема од страна на Институтот за акредитација на Ре-
публика Македонија, согласно барањата за акредитаци-
ја на контролни тела, 

- да располага со соодветни простории за работа, 
- да има вработено најмалку три лица со високо об-

разование од областа на електроника и информатика, 
кои имаат најмалку пет години работно искуство во об-
ласта, 

- да располага со опрема за испитување на степен 
на заштита, испитување на удари и потискување, испи-
тување на температурните и атмосферските влијанија, 
испитување на запаливост, испитување на напојување-
то и протокот на струја, испитувањето на влијание од 
електромагнетни полиња и друго, 

- да има план и начин на вршење на проверката и 
контролата на системот на фискалната апаратура како 
и обемот на истата и 

- да не врши советодавна активност за субјектите 
над кои врши контрола.“ 

 
Член 16 

По членот 19-а се додаваат два нови члена 19-б и 
19-в, кои гласат: 

 
„Член 19-б 

За издавање на овластување на независни акредити-
рани правни лица за вршење на контрола и проверка на 
функционалните и техничките карактеристики на фис-
калниот систем на опрема, заинтересираните субјекти 
доставуваат барање за добивање овластување за врше-
ње на контрола и проверка на функционалните и тех-
ничките карактеристики на фискалниот систем на оп-
рема до Министерството за финансии со докази за ис-

полнетост на условите од членот 19-а од овој закон, ка-
ко и увид во својата организациска структура и ценов-
ник по кој ќе ги наплатуваат услугите. 

Барањето од ставот 1 на овој член го разгледува Ко-
мисија формирана од министерот за финансии за про-
верка на поднесена документација од правни лица кои 
поднеле барање за добивање овластување за вршење на 
контрола и проверка на функционалните и техничките 
карактеристики на фискалниот систем на опрема (во 
натамошниот текст: Комисијата). Комисијата е соста-
вена од пет членови од кои претседател на комисијата 
и еден член кои ги номинира Министерството за фи-
нансии, двајца членови кои ги номинира Управата за 
јавни приходи и еден член кој го номинира Министер-
ството за информатичко општество и администрација и 
нивни заменици кои ги номинираат соодветните инсти-
туции. 

На предлог на Комисијата, министерот за финансии 
издава решение за издавање на овластување за контро-
ла и проверка на функционалните и техничките карак-
теристики на фискалниот систем на опрема на правно-
то лице за кое ќе се утврди дека ги исполнува условите 
од членот 19-а од овој закон. 

Министерот за финансии ја пропишува формата и 
содржината на барањето од ставот 1 на овој член и пот-
ребната документација за исполнување на условите ут-
врдени во членот 19-а од овој закон и ставот 1 на овој 
член. 

 
Член 19-в 

Правното лице овластено за контрола и проверка на 
функционалните и техничките карактеристики на фис-
калниот систем на опрема е должно да ги исполнува 
условите утврдени во согласност со членот 19-а од овој 
закон во текот на целиот период на важност на овлас-
тувањето. 

Правното лице овластено за контрола и проверка на 
функционалните и техничките карактеристики на фис-
калниот систем на опрема е должно да не наплаќа цени 
повисоки од цените за услугите доставени во прилог на 
барањето за добивање овластување за вршење на кон-
трола и проверка на функционалните и техничките ка-
рактеристики на фискалниот систем на опрема соглас-
но со членот 19-б став 1 од овој закон. 

Доколку од страна на Управата за јавни приходи ќе 
биде утврдено постапување спротивно на ставовите 1 и 
2 на овој член, за констатираната неправилност се из-
вестува Министерството за финансии, кое донесува ре-
шение за одземање на овластувањето за контрола и 
проверка на функционалните и техничките карактерис-
тики на фискалниот систем на опрема од правното 
лице.   

Против решението од ставот 3 на овој член правно-
то лице може да поведе управен спор.“ 

 
Член 17 

Во членот 21 став 1 точка 4, зборот „модулот“ се за-
менува со зборот „медиумот“ и бројот „4“ се заменува 
со бројот „5“.  

По точката 6 се додава нова точка 7, која гласи: 
„7) преку мрежата на мобилните оператори не обез-

беди постојана комуникација со серверот на Управата 
за јавни приходи (член 3-б).“ 

 
Член 18 

По членот 21-в се додава нов член 21-г, кој гласи: 
 

„Член 21-г 
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече на производителот на фис-
кален систем на опрема за сторен прекршок, ако: 
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1) не обезбеди банкарска гаранција во роковите на-
ведени во членот 16-а од овој закон; 

2) не обезбеди редовно резервни делови, техничка 
помош и сервисирање; 

3) не обезбеди три сервисни центри во Република 
Македонија, како и сервисен центар во регионална ди-
рекција, на чие подрачје се продадени над 1.000 фис-
кални системи на опрема и 

4) не изврши поправка или замена на фискалната 
апаратура во текот на 72 часа од барањето за интер-
венција од корисникот на апаратурата на самото место 
или во сервисниот центар (член 16 алинеја 4). 

Глоба во износ од 1.500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице во 
правното лице  за прекршокот од ставот 1 на овој 
член.“ 

 
Член 19 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за регистрирање на готовински плаќања („Службен 
весник на Република Македонија“ број 79/13), во чле-
нот 23 алинеја 1 датата „31 јули 2014 година“ се заме-
нуваат со датата „ 31 октомври 2014 година“. 

Во алинејата 2 датата „31 октомври 2014“ се заме-
нуваат со датата „31 јануари 2015 година“. 

 
Член 20 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за регистрирање на готовински плаќања („Службен 
весник на Република Македонија“ број 79/13), членот 
24 се брише. 

 
Член 21 

Подзаконските прописи утврдени со овој закон, ќе 
се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 22 

Производителите на фискална апаратура, односно 
интегриран автоматски систем на управување кои се 
стекнале со дозволи за одобрување на производство и 
користење на соодветен модел на фискална апаратура, 
односно интегриран автоматски систем на управување 
треба да го усогласат своето работење со одредбите од 
овој закон во рок од 60 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Доколку имателите на дозвола не го усогласат свое-
то работење до истекот на рокот од ставот 1 на овој 
член, дозволата ќе се одземе. 

 
Член 23 

Правните лица кои се стекнале со овластување за 
вршење на контрола и проверка на функционалните и 
техничките карактеристики на фискалниот систем на 
опрема се должни да го усогласат своето работење со 
одредбите од овој закон во рок од 60 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Доколку имателите на овластување не го усогласат 
своето работење до истекот на рокот од ставот 1 на 
овој член, овластувањето ќе се одземе. 

 
Член 24 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за регистрирање на готовински 
плаќања. 

 
Член 25 

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

L I GJ 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR 
REGJISTRIM TË PAGESAVE  ME PARA NË DORË 

 
Neni 1 

Në Ligjin për regjistrim të pagesave me para në dorë ( 
"Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 
133/2009, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13), në nenin 3 
paragrafi 2 alineja 2 pikëpresja në fund të fjalisë 
zëvendësohet me lidhëzën "dhe". 

Në alinenë 3 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë 
zëvendësohet me pikë. 

Alineja 4 shlyhet. 
 

Neni 2 
Në nenin 3-a paragrafi 5 ndryshohet si vijon: 
"Detyrësi tatimor obligohet që ta ndërrojë kripto 

mediumin që është pjesë përbërëse e kripto modulit në çdo 
tre vite dhe kripto mediumin e ndërruar ta ruajë së paku 
pesë vite në objekt." 

Paragrafi 6 ndryshohet si vijon: 
"Me përjashtim nga paragrafi 5 i këtij neni, kripto 

mediumi nga sistemi fiskal rezerv i pajisjes ndërrohet sipas 
nevojës gjatë mosfunksionimit të tij." 

 
Neni 3 

Pas nenit 3-a shtohet nen i ri 3-b, si vijon: 
 

"Neni 3-b 
Obliguesi tatimor detyrohet që përmes rrjetit të 

operatorëve mobilë të sigurojë komunikim të përhershëm 
me serverin e Drejtorisë së të Hyrave Publike."  

 
Neni 4 

Në nenin 5 paragrafi 1 para pikës 1 shtohen dy pika të 
reja 1 dhe 2 si vijojnë: 

"1) tekst "LLOGARIA FISKALE"; 
2) numrin rendor i llogarisë fiskale në ditën vijuese,". 
Pikat  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

dhe 17 bëhen pikat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 dhe 19.  

Në pikën 18 e cila bëhet pika 20 pas fjalës "llogari" 
lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje. 

Pika 19 e cila bëhet pika 21 ndryshohet si vijon: 
"21) logo fiskale, numri i regjistrit të aparatit fiskal dhe 

numri i regjistrit të memories fiskale dhe". 
Pika 20 bëhet pika 22. 
 

Neni 5 
Në nenin 5-a paragrafi 3 ndryshohet si vijon: 
"Logo fiskale, numri i regjistrit të aparatit fiskal dhe 

numri i regjistrit të memories fiskale mund të gjenden edhe 
tri linja të ndryshime të njëpasnjëshme." 

 
Neni 6 

Në nenin 9-a paragrafi 1 fjalët: "aparate fiskale" 
zëvendësohen me fjalët: " istemeve fiskale të pajisjes", 
kurse fjalët: "sistem fiskal i pajisjes" zëvendësohet me 
fjalët: "aparatura fiskale dhe/ose sistem automatik të 
integruar për menaxhim." 

 
Neni 7 

Në nenin 13 në paragrafin 1 fjalët: "5 000 euro në 
kundërvlerë me denarë në kuadër të periudhës tremujore" 
zëvendësohen me fjalët: "1 000 000 denarë në vitin 
paraprak", kurse fjalët: "merr me qira dhe" shlyhen. 

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 
"Obliguesi tatimor i cili në objektin afarist ka vendosur 

në përdorim dy ose më shumë të sisteme fisklae të pajisjes, 
nuk është i obliguar të regjistrojë sistem fiskal rezervë të 
pajisjes për atë objekt afarist." 

Paragrafi 2 bëhet paragrafi 3. 
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Neni 8 
Në nenin 14 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"Obliguesi tatimor- shfrytëzues i sistemit fiskal të 

pajisjes, është i obliguar që ta servisojë sistemin fiskal të 
pajisjes te qendra e autorizuar e servisit të prodhuesit të 
aparaturës fiskale, respektivisht të sistemit automatik të 
integruar të menaxhimit nga i cili i njëjti është blerë." 

Pas nenit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, si 
vijojnë: 

"Prodhuesi i aparaturës fiskale, respektivisht sistemit 
automatik të integruar të menaxhimit para shitjes së 
aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të 
integruar të menaxhimit, është i obliguar që ta njoftojë 
shfrytëzuesin e sistemit fiskal të pajisjes me 
funksionalitetin dhe karakteristikat teknike të sistemit 
fiskal të pajisjes dhe të sigurojë udhëzim dhe trajnim për 
përdorimin e sistemit fiskal të pajisjes. 

Prodhuesi i sistemit fiskal të pajisjes është i obliguar që 
pa kompensim, shfrytëzuesit të aparaturës fiskale, 
respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit 
t'i sigurojë servisim në kohë në afatin e garancisë." 

 
Neni 9 

Neni 15 ndryshohet si vijon: 
"Personat juridikë të cilët janë të interesuar për kryerjen 

e prodhimit dhe shitjes së sistemit fiskal të pajisjes, duhet 
të dorëzojnë kërkesë te Drejtoria e të Hyrave Publike për 
marrje të Lejes për miratim të prodhimit dhe shitjes së 
modelit përkatës të aparaturës fiskale, respektivisht sistemit 
automatik të integruar  të menaxhimit. 

Ministri i Financave me propozim të Drejtorisë së të 
Hyrave Publike lëshon Leje për miratim të prodhimit dhe 
shitjes së modelit përkatës të aparaturës fiskale, 
respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit, 
me vlefshmëri prej gjashtë vitesh. 

Dy muaj para kalimit të afatit për vlefshmëri të lejes 
nga paragrafi 1 të këtij neni, prodhuesi i aparaturës fiskale, 
respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit, 
mund të kërkojë nga Ministria e Financave vazhdimin e 
afatit të vlefshmërisë së lejes për katër vite. 

Prodhuesi i aparaturës fiskale, respektivisht sistemit 
automatik të integruar të menaxhimit, është i obliguar që 
rregullisht të sigurojë pjesë rezerve, ndihmë teknike, 
servisim dhe kontroll preventiv të aparaturës fiskale, 
respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit 
dhjetë vjet nga dita e kalimit të afatit të vlefshmërisë së 
lejes së prodhimit dhe shitjes të modelit përkatës të 
aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të 
integruar të menaxhimit. 

Ministri i Financave e përcakton mënyrën për 
miratimin dhe vazhdimin e lejes për prodhim dhe shitje të 
modelit përkatës të aparaturës fiskale, respektivisht sistemit 
automatik të integruar të menaxhimit." 

 
Neni 10 

Në nenin 16 në alinenë 1 fjalët: "në lartësi prej 500 000 
dollarësh amerikanë" shlyhen. 

Alineja 4 ndryshohet si vijon:  
"- së paku një kontroll në vit të aparaturës së shitur 

fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të 
menaxhimit si dhe kontroll preventiv pa kompensim dhe". 

Në alinenë 5 pas fjalës "vendi" shtohen fjalët "ose në 
qendrën e servisit", kurse pikëpresja zëvendësohen me 
pikë. 

Alineja 6 shlyhet. 
 

Neni 11 
Pas nenit 16 shtohen dy paragrafë të rinj 16-a dhe 16-b, 

si vijojnë: 

"Neni 16-a 
Shuma e garancisë bankare nga neni 16 alineja 1 e këtij 

ligji, prodhuesi i sistemit fiskal obligohet ta sigurojë për 
tërë periudhën e vlefshmërisë së lejimit të prodhimit dhe 
shfrytëzimit të modeleve përkatëse të aparaturës fiskale, 
përkatësisht sistemit të integruar automatik të menaxhimit, 
si dhe për periudhë prej dhjetë vitesh pas ditës së kalimit të 
afatit të vlefshmërisë të lijimit valid të prodhimit dhe 
shitjes të modelit përkatës të aparaturës fiskale, 
përkatësisht sistemit të integruar automatik të menaxhimit. 

Shuma e garancisë bankare ndryshohet në varshmëri 
nga numri i aparateve fikalë të shitura, respektivisht 
sistemeve automatike të integruara të menaxhimit me të 
cilët prodhuesi merr pjesë në treg. 

Para lëshimit të lejes së parë për miratim të prodhimit 
dhe shitjens së modelit përkatës të aparaturës fiskale, 
respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit, 
prodhuesi është i obliguar të sigurojë garanci bankare me 
vlefshmëri prej dy vitesh nga dita e marrjes së lejes së 
prodhimit dhe shitjes së modelit përkatës të aparaturës 
fiskale në shumë prej 300 000 eurosh.  

Pas kalimit të afatit të vlefshmërisë së garancisë 
bankare nga paragrafi 3 të këtij neni, prodhuesi i aparaturës 
fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të 
menaxhimit  është i obliguar që në çdo dy vite të sigurojë 
garanci të re bankare me vlefshmëri prej dy vitesh.  

Vlera e garancisë bankare nga paragrafi 4 të këtij neni 
që sigurohet pas kalimit të dy viteve të para nga dita e 
marrjes së lejes së prodhimit dhe shitjes së modelit 
përkatës të aparaturës fiskale dhe çdo garancie bankare të 
ardhshme pas kalimit të asaj paraprake, përcaktohet në 
varshmëri nga numri i aparateve fiskale, respektivisht 
sistemeve automatike të integruara të menaxhimit me të 
cilët prodhuese i aparaturës fiskale, respektivisht sistemit 
automatik të integriuar të menaxhimit  merr pjesë në treg si 
vijon: 

- 100 000 euro për shitjen deri në  10 000 pajisje të 
sistemit fiskal, 

- 200 000 euro për shitjen prej 10 001 deri në 20 000 
pajisje të sistemit fiskal, 

- 300 000 euro për shitjen prej 20 001 deri në 30 000 
pajisje të sistemit fiskal, 

- 400 000 euro për shitjen prej 30 001 deri në 40 000 
pajisje të sistemit fiskal, 

- 500 000 euro për shitjen prej 40 001 deri në 50 000 
pajisje të sistemit fiskal dhe  

- 600 000 euro për shitjen mbi 50 000 pajisje të sistemit 
fiskal. 

Prodhuesi i aparaturës fiskale, respektivisht sistemit 
automatik të integruar të menaxhimit është i obliguar të 
dorëzojë garanci bankare nga paragrafi 5 të këtij neni në 
Ministrinë e Financave  së paku 30 ditë para kalimit të 
vlefshmërisë së garancisë së dorëzuar paraprake.  

Nëse për shkak të aktivizimit të pjesërisht të garancisë 
bankare, shuma e saj zvogëlohet nën shumën e përcaktuar 
në pajtim me këtë nen, prodhuesi është i obliguar që ta 
plotësojë shumën e garancisë bankare deri në shumën e 
plotë të përcaktuar në pajtim me paragrafët 3 dhe 5 të këtij 
neni në afat prej 30 ditësh nga dita e aktivizimit të 
pjesërisht të garancisë bankare. 

 
Neni 16-b 

Nëse prodhuesi i modelit të lejuar të aparaturës fiskale 
nuk i përmbahet kushteve të përcaktuara në nenet 16 dhe 
16-a të këtij ligji, Ministria e Financave do ta aktivizojë 
garancinë bankare tërësisht ose pjesërisht me qëllim të 
kompensimit të dëmit material të shkaktuar nga shkelja e 
neneve 16 dhe 16-a të këtij ligji." 
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Neni 12 
Neni 17 ndryshohet si vijon: 
"Nëse prodhuesi i modelit të lejuar të aparaturës 

fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të 
menaxhimit nuk i përmbahet kushteve të përcaktuara në 
nenet 16 dhe 16-a të këtij ligji, ministri i Financave do ta 
heqë lejen për lejimin e prodhimit dhe shitjes së modelit 
përkatës të aparatit fiskal, respektivisht sistemit automatik 
të integruar të menaxhimit. 

Ministri i Financave e përcakton mënyrën për heqjen e 
lejes për lejimin e prodhimit dhe shitjes së modelit përkatës 
të aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të 
integruar të menaxhimit."  

 
Neni 13 

Neni 18 shlyhet. 
 

Neni 14 
Në nenin 19 fjala "shfrytëzim" zëvendësohet me fjalët: 

"prodhim dhe shitje".  
 

Neni 15 
Nenin 19-a  ndryshohet si vijon: 
”Kontrolli dhe këqyrja e funksionalitetit dhe 

karakteristikave teknike të sistemit fiskal të pajisjes, i 
kryejën personat juridikë të akredituar dhe të pavarur të 
autorizuar nga ministri i Financave, që i plotësojnë kushtet 
nga paragrafi 3 të këtij neni.   

Autorizimi nga paragrafi 1 të këtij neni i lëshohet 
personit juridik për periudhë prej pesë vitesh. 

Autorizimi nga paragrafi 1 i këtij neni, mund t'i 
lëshohet personit juridik i cili i plotëson kushtet në vijim: 

- të jetë i regjistruar për kryerjen e veprimtarisë në 
Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë, 

- të mos jetë në procedurë të falimentit ose likuidimit, 
- të mos ketë tatime, kontribute dhe të detyrime tjera 

publike të papaguara, 
- në momentin e parashtrimit të kërkesës për marrjen e 

autorizimit për kryerjen e kontrollit dhe këqyrje së 
funksionalitetit dhe karakteristikave të sistemit fiskal të 
pajisjes, të mos i shqiptohet sanksion kundërvajtës ndalim 
për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
respektivisht ndalim i përkohshëm për kryerjen e 
veprimtarisë së veçantë; dënim dytësor ndalim për 
pjesëmarrje në procedura për thirrje publike, ndarje të 
marrëveshjeve për furnizim publik dhe marrëveshjeve për 
partneritet publik privat; dënim dytësor ndalim i 
përkohshëm apo i përhershme për kryerjen e veprimtarisë 
së veçantë, derisa zgjasin pasojat nga sanksioni 
kundërvajtës dhe dënimi dytësor, 

- të jetë i akredituar për kontroll të funksionalitetit dhe 
karakteristikave teknike të sistemit fiskal të pajisjes nga 
Instituti për akreditim i Republikës së Maqedonisë, në 
pajtim me kërkesat për akreditim të trupave kontrollues, 

- të disponojë me hapësira përkatëse për punë, 
- të ketë të punësuar së paku tre persona me arsim të 

lartë nga sfera e elektronikës dhe informatikës, të cilët kanë 
së paku pesë vjet përvojë pune në sferë, 

- të disponojë me pajisje për analizë të shkallës së 
mbrojtjes, analizë të goditjes dhe shtypjes, analizë të 
ndikimeve të temperaturës dhe atmosferike, analizë të 
ndezjes, analizë të mbushjes dhe përcjelljes së rrymës, 
analizë të ndikimeve nga fushat elektromagnetike etj., 

- të ketë plan dhe mënyrë të kryerjes së kontrollit dhe 
këqyrjes së sistemit të aparaturës fiskale si dhe vëllimit të 
të njëjtës dhe 

- të mos kryejë aktivitete këshillëdhënëse për subjektet 
te të cilët kryen kontroll." 

 
Neni 16 

Pas nenit 19-a  shtohen dy paragrafë të rinj 19-b dhe 
19-v si vijojnë: 

"Neni 19-b 
Për lëshimin e autorizimit personave juridikë të pavarur 

të akredituar për kryerjen e kontrollit dhe këqyrjes së 
funksionalitetit dhe karakteristikave teknike të sistemit 
fiskal të pajisjes, subjektet e interesuara dorëzojnë kërkesë 
për marrjen e autiruzimit për kryerje të kontrollit dhe 
këqyrjes së funksionalitetit dhe karakteristikave teknike të 
sistemit të pajisjes në Ministrinë e Financave me dëshmi 
për plotësimin e kushteve nga neni 19-a të këtij ligji, si dhe 
shikim në strukturën organizative dhe listës së çmimeve 
sipas së cilës do t'i arkëtojnë shërbimet. 

Kërkesën nga paragrafi 1 të këtij neni  e shqyrton 
Komisioni i formuar nga  ministri i Financave për kontroll 
të dokumentacionit të parashtruar nga persona juridikë të 
cilët kanë parashtruar kërkesa për marrjen e autorizimit për 
kryerjen e kontrollit dhe këqyrjes së funksionalitetit dhe 
karakteristikave teknike të sistemit fiskal të pajisje (në 
tekstin e më poshtëm: Komisioni). Komisioni është i 
përbërë nga pesë anëtarë nga të cilët kryetari i komisioni 
dhe një anëtar që e emëron Ministria e Financave, dy 
anëtarë të cilët i emëron  Drejtoria e të Hyrave Publike dhe 
një anëtar që e emëron Ministria e Shoqërisë Informatike 
dhe Administratë dhe zëvendësit e tyre tqë i emërojnë 
institucionet përkatëse.  

Me propozim të Komisionit, ministri i Financave i 
lëshon aktvendim për lëshimin e autorizimit për kontroll 
dhe këqyrje të funksionalitetit dhe karakteristikave teknike 
të sistemit fiskal të pajisjes personit juridik për të cilin do 
të konstatohet se i plotëson kushtet nga neni 19-a të këtij 
ligji. 

Ministri i Financave i përcakton formën dhe 
përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi 1 të këtij neni dhe 
dokumentacionin e nevojshëm për plotësimin e kushteve të 
përcaktuara në nenin 19-a të këtij ligji dhe paragrafi 1 të 
këtij neni. 

 
Neni 19-v 

Personi juridik i autorizuar për kontroll dhe këqyrje të 
funksionalitetit dhe karakteristikave teknike të sistemit 
fiskal të pajisjes, është i obliguar t'i plotësojë kushtet e 
përcaktuara në pajtim me nenin 19-a të këtij ligji gjatë tërë 
periudhës së vlefshmërisë së autorizimit. 

Personi juridik përgjegjës për kontroll dhe këqyrje të 
funksionalitetit dhe karakteristikave teknike të sistemit 
fiskal të pajisjes, është i obliguar të mos arkëtojë çmime 
më të larta nga çmimet për shërbimet të dorëzuara në 
shtesë të kërkesës për marrjen e autorizimit për kryerjen e 
kontrollit dhe këqyrjes së funksionalitetit dhe 
karakteristikave teknike të sistemi fiskal të pajisjes në 
pajtim me nenin 19-b paragrafi 1 të këtij ligji. 

Nëse nga Drejtoria e të Hyrave Publike konstatohet 
veprim në kundërshtim me paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, 
për parregullsi të konstatuara njoftohet Ministria e 
Financave, e cila merr vendim për heqjen e autorizimit për 
kontroll dhe këqyrje të funksionalitetit dhe karakteristikave 
teknike të pajisjes së sistemit fiskal nga personi juridik.   

Kundër aktvendimit nga paragrafi 3 të këtij neni, 
personi juridik mund të ngritë kontest administrativ." 

 
Neni 17 

Në nenin 21 paragrafi 1 pika 4 fjala "modul" 
zëvendësohet me fjalën "medium" dhe numri "4" 
zëvendësohet me numrin "5".  

Pas pikës 6 shtohet pikë e re 7 si vijon: 
"7) përmes rrjetit të operatorëve mobilë nuk siguron 

komunikim të përhershëm me serverin e Drejtorisë së të 
Hyrave Publike (neni 3-b)."  

 
Neni 18 

Pas nenit 21-v shtohet nen i ri 21-g si vijon: 
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"Neni 21-g 
Gjobë në shumë prej 5 000 euro në kundërvlerë me 

denarë do t'i shqiptohet prodhuesit të sistemit fiskal të 
pajisjes për kundërvajtje të kryer nëse: 

1) nuk siguron garanci bankare në në afatet e theksuara 
në neni 16-a të këtij ligji; 

2) nuk siguron rregullisht pjesë rezerve, ndihmë 
teknike dhe servisim; 

3) nuk siguron tri qendra servisi në Republikën e 
Maqedonisë, si dhe qendër servisi në drejtorinë rajonale, në 
rajonin e secilës janë shitur mbi 1 000 sisteme fiskale të 
pajisjes dhe 

4) nuk kryen riparim ose shkëmbim të aparaturës 
fiskale gjatë 72 orëve nga kërkesa për intervenim nga 
shfrytëzuesit e aparaturës në vendin e ngjarjes ose qendrën 
e servisit ( neni 16 alineja 4). 

Gjobë në shumë prej 1 500 eurosh në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin 
juridik për kundërvajtje nga paragrafi 1 të këtij neni." 

 
Neni 19 

Në Ligjin për ndryshim dhe plotësim të ligjit për 
regjistrim të pagesave me para në dorë ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 79/13), në nenin 23 
alineja data "31 korrik 2014" zëvendësohen me datën  "31 
tetor 2014". 

Në alinenë 2 data "31 tetor 2014" zëvendësohen me 
datën "31 janar 2015". 

 
Neni 20 

Në Ligjin për ndryshim dhe plotësim të ligjit për 
regjistrim të pagesave me para në dorë ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 79/13), neni 24 shlyhet. 

  
Neni 21 

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj, do të 
miratohen në afat  prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

 
Neni 22 

Prodhuesit e aparaturës fiskale, respektivisht sistemit 
automatik të integruar të menaxhimit të cilët kanë marrë 
leje për lejimin e prodhimit dhe shfrytëzimin e modelit 
përkatës të aparaturës fiskale, respektivisht sistemit 
automatik të integruar të menaxhimit, duhet ta 
harmonizojnë punën e tyre me dispozitat e këtij ligji në afat 
prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Nëse poseduesit të lejes nuk e harmonizojnë punën e 
tyre deri në kalimin a afatit  nga paragrafi 1 të këtij neni, 
leja do të hiqet. 

 
Neni 23 

Personat juridikë të cilët kanë marrë autorizim për 
kryerjen e kontrollit dhe këqyrjes së funksionalitetit dhe 
karakteristikave teknike të sistemit fiskal të pajisjes, janë të 
obliguar që ta harmonizojnë punën e tyre me dispozitat e 
këtij  ligji në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

Nëse poseduesit e autorizimit nuk e harmonizojnë 
punën e tyre deri në kalimin a afatit nga paragrafi 1 të këtij 
neni, leja do të hiqet. 

 
Neni 24 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për regjistrim të pagesave me para në 
dorë. 

 
Neni 25 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë." 

3541. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ  

ОБЈЕКТИ 
 

Се прогласува Законот за изменување  и дополнува-
ње на Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти,  

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 30 јули 2014 година. 

   
    Бр. 07-3048/1 Претседател 

30 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО 

ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ 
 

Член 1 
Во  Законот за постапување со бесправно изградени 

објекти  („Службен весник на Република Mакедонија“ 
број  23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), во чле-
нот 26 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  

„(2) Регистарот од ставот (1) на овој член се води 
задолжително и во електронска форма.“ 

Ставот (2) станува став (3). 
Во  ставот (3) кој станува став (4) по зборовите: 

„формата и содржината“ се става запирка и се додаваат 
зборовите: „ како и начинот на водење“.  

 
Член 2 

По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи: 
 

„Член -28 -а 
Глоба во износ од 3.000 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно-
то лице, односно службеното лице во единиците на ло-
калната самоуправа и органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на уредувањето на 
просторот, доколку во рокот утврден во членот 4 од 
овој закон не воспостават електронско водење на Ре-
гистарот за поднесените барања за утврдување на пра-
вен статус.“  

 
Член 3 

Во членот 29 по зборовите: „членот 28“ се додаваат 
зборовите: „и членот 28-а“. 

 
Член 4 

Единиците на локалната самоуправа и органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
уредувањето на просторот се должни во рок од 60 дена 
од влегувањето во сила на овој закон да го воспостават 
Регистарот од членот 26 од овој закон во електронска 
форма. 
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Член 5 
Прописот од членот 26 од Законот за постапување 

со бесправно изградени објекти  („Службен весник на 
Република Mакедонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 
53/13, 72/13 и 44/14), кој се менува со членот 1 од овој 
закон, а со кој ќе се пропише и начинот на водење на 
Регистарот за поднесените барања за утврдување на 
правен статус на бесправни објекти, ќе се донесе во 
рок од десет дена од влегувањето во сила на овој закон.  

 
Член 6 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти. 

 
Член 7 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR  VEPRIM  ME OBJEKTE  TË NDËRTUARA PA  

LEJE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa leje 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13 dhe 44/14), në nenin 26 
pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:  

"(2) Regjistri nga paragrafi (1) i këtij neni, mbahet 
detyrimisht edhe në formë elektronike.” 

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3). 
Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (4) pas fjalëve: 

"formën dhe përmbajtjen" shtohen fjalët: "si dhe mënyrën e 
mbajtjes".  

 
Neni 2 

Pas nenit 28 shtohet nen i ri 28-a, si vijon: 
 

"Neni 28-a 
Gjobë në shumë prej 3 000 eurosh në kundërvlerë me 

denarë do t"i shqiptohet për kundërvajtje personit 
përgjegjës, përkatësisht personit zyrtar në njësitë e 
vetëqeverisjes lokale dhe organit të administratës 
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e 
rregullimit të hapësirës, nëse në afatin e përcaktuar në 
nenin 4 të këtij ligji nuk vendosin mbajtje elektronike të 
Regjistrit për kërkesat e parashtruara për përcaktim të 
statusit juridik.”  

 
Neni 3 

Në nenin 29 pas fjalëve: "neni 28" shtohen fjalët: "dhe 
neni 28-a". 

 
Neni 4 

Njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe organi i 
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve 
nga sfera e rregullimit të hapësirës janë të obliguar që në 
afat prej 60 ditësh nga hyrja në fuqi të këtij ligji ta 
vendosin Regjistrin nga nenin 26 i këtij ligji në formë 
elektronike. 

 
Neni 5 

Rregulla nga neni 26 i Ligjit për veprim me objekte të 
ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13 
dhe 44/14), që ndryshohet me nenin 1 të këtij ligji, e me të 
cilën do të përcaktohet edhe mënyra e mbajtjes së Regjistrit 

për kërkesat e parashtruara për përcaktim të statusit juridik 
të objekteve pa leje, do të miratohet në afat prej dhjetë 
ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.  

 
Neni 6 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa 
leje. 

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
3542. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ГРАДЕЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 30 јули 2014 година. 
 

Бр. 07-3049/1 Претседател 
30 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за градење („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ брoј 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14 и 42/14), членот 11 се менува и гласи :  

“(1) Градба со јавни и деловни намени, градби со 
намена домување во станбени згради како и градби со 
станбено-деловна намена, мора да биде проектирана и 
изградена така што на лицата со инвалидност ќе им се 
овозможи непречен пристап, движење, престој и рабо-
та до и во градбата. 

(2) Градба со намена домување во станбени згради 
како и градба со станбено-деловна намена, со десет и 
повеќе станови, треба да биде проектирана и изградена 
така што да биде приспособена за пристап, движење, 
престој и работа на лица со инвалидност, во најмалку 
еден стан на секои десет стана, но не во повеќе од че-
тири стана, а најмалку 3% од вкупниот број на местата 
за паркирање во паркинг просторот на овие градби тре-
ба да бидат наменети за лица со инвалидност и треба 
да бидат обележани со соодетна хоризонтална и верти-
кална сигнализација.  

(3) При изградба на нови како и при реконструкција 
на постоечки јавни површини-пешачки патеки во цен-
трално градско јадро и во паркови, јавната површина-
пешачка патека треба да биде проектирана и изведена 
така што истата ќе има и патека за движење на лица со 
телесен хендикеп и лица со оштетен вид. 
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(4) Техничките карактеристики и димензиите на па-
теката за движење на лица со телесен хендикеп и лица 
со оштетен вид, ги пропишува министерот кој раково-
ди со органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на уредување на просторот. 

(5) Начинот на обезбедување на непречен пристап, 
движење (хоризонтално и вертикално), престој и рабо-
та на лица со инвалидност до и во градбите од ставови-
те (1) и (2) на овој член ги пропишува министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредување на прос-
торот.“ 

 
Член 2 

Во глава II по точка 8 се додаваат три нови точки 9, 
10 и 11 и три нови члена 11-а, 11-б и 11-в кои гласат: 

 
“9. Приклучок за гасоводна инфрастуктура 

 
Член 11-а 

Градба која се наоѓа во граница на плански опфат 
на генерален урбанистички план треба да биде проек-
тирана и изведена така што ќе има приклучок за гасо-
водна инфраструктура. 

 
10. Простор за велосипеди 

 
Член 11-б 

Градба со јавна намена  треба да биде проектирана 
и изведена така што ќе има обезбедено паркинг прос-
тор за велосипеди во функција на објектот. 

 
11.Физичка инфраструктура за обезбедување на 
електронски комуникациски мрежи за пренос со  

големи брзини 
 

Член 11-в 
Градба со деловна намена и градба со намена дому-

вање во станбени згради, мора да биде проектирана и 
изградена на начин што ќе содржи точка на концентра-
ција лоцирана внатре или надвор од зградата, која ќе 
биде пристапна за оператори со цел на истите да им се 
овозможи пристап до физичката инфраструктура во 
зграда за големи брзини.“ 

 
Член 3 

Во членот 38 став (5) по зборовите “спротивно на 
одредбите од членот 90 ставови (3) и (4) од овој закон“ 
се додаваат зборовите “лиценца за проектирање се од-
зема доколку правното лице за проектирање на градби 
изработи односно завери проектна документација 
спротивно на законските прописи,“. 

Ставот (8) се менува и гласи: 
“Правно лице носител на лиценца А која е одземена 

поради неправилностите наведени во став (4) на овој 
член не може да добие лиценца А за вршење на истите 
работи за кои се однесува одземената лиценца во рок 
од една година од денот на правосилноста на решение-
то за одземање на лиценцата, правно лице носител на 
лиценца Б која е одземена поради неправилностите на-
ведени во став (4) на овој член не може да добие ли-
ценца А и лиценца Б за вршење на истите работи за 
кои се однесува одземената лиценца, во рок од една го-
дина од денот на правосилноста на решението за одзе-
мање на лиценцата, а правно лице чија лиценца е одзе-
мена поради неправилностите наведени во став (5) на 
овој член не може да добие лиценца А и лиценца Б за 
вршење на истите работи за кои се однесува одземена-
та лиценца, во рок од пет години од денот на правосил-
носта на решението за одземање на лиценцата. Одго-
ворното лице во правното лице на кое му е одземена 
лиценцата поради неправилности наведени во став (4) 

на овој член, не може да основа друго правно лице за 
вршење на истата дејност која ја вршело правното лице 
на кое му е одземена лиценцата согласно со овој закон, 
во рок од една година од денот на правосилноста на ре-
шението за одземање на лиценцата, а одговорното лице 
во правното лице на кое му е одземена лиценцата пора-
ди неправилности наведени во став (5) на овој член, не 
може да основа друго правно лице за вршење на истата 
дејност која ја вршело правното лице на кое му е одзе-
мена лиценцата согласно со овој закон, во рок од пет 
години од денот на правосилноста на решението за од-
земање на лиценцата.Правното лице чија лиценца е од-
земена е должно да  ја врати истата на органот на 
државна управа надлежен за вршење на работите од 
областа за уредување на просторот, во рок од осум де-
на од правосилноста на решението на одземање на ли-
ценца.“ 

 
Член 4 

Во членот 39 став (5) по зборовите: “спротивно на 
одредбите од членот 90 ставови (3) и (4) од овој закон“ 
се додаваат зборовите: “овластување за изработка на 
проектна документација се одзема доколку проектан-
тот изработи проектна документација спротивно на за-
конските прописи“. 

Ставот (8) се менува и гласи: 
“Физичко лице чие овластување е одземено поради 

неправилностите наведени во ставот (4) на овој член, 
не може да добие овластување А и овластување Б за 
вршење на истите работи за кои се однесува одземено-
то овластување, во рок од една година од денот на пра-
восилноста на решението за одземање на овластува-
њето, а физичко лице чие овластување е одземено по-
ради неправилностите наведени во ставот (5) на овој 
член, не може да добие овластување А и овластување Б 
за вршење на истите работи за кои се однесува одземе-
ното овластување, во рок од седум години од денот на 
правосилноста на решението за одземање на овластува-
њето. Физичкото лице чие овластување е одземено е 
должно да го врати истото на Комората на овластени 
архитекти и овластени инженери, во рок од осум дена 
од правосилноста на решението на одземање на овлас-
тувањето.“ 

 
Член 5 

Во членот 59 ставот (17) се менува и гласи: 
“За линиски инфраструктурни објекти кои се 

државни патишта, локални патишта и улици, водоснаб-
дителни и канализациони системи, железнички пруги, 
гасоводи и далноводи, одобрение за градење може да 
се издаде и без решени имотноправни односи за целата 
градежна парцела, со обврска инвеститорот да ги регу-
лира имотноправните односи најдоцна до поднесување 
на барањето за одобрение за употреба, односно до под-
готвување на извештајот за извршен технички преглед 
од надзорен инженер, при што во овој случај со бара-
њето од ставoт (2) на овој член не се доставува геодет-
ски елаборат за нумерички податоци за градежното 
земјиште.“ 

 
Член 6 

Во членот 59-а став (1) алинеја 7 по зборовите: 
“државни патишта“ се додаваат зборовите: “локални 
патишта и улици, водоснабдителни и канализациони 
системи“. 

 
Член 7 

Во членот 74 по ставот (4) се додава нов став (5), 
кој гласи: 

“(5) Решението за поставување на електронска ко-
муникациска опрема за пренос на слика, говор и други 
податоци која се поставува на објекти, донесено сог-
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ласно со ставот (1) на овој член, кое е правосилно и из-
вршно, претставува правен основ за запишување на 
правото на сопственост на опремата во јавната книга за 
запишување на правата на недвижности.“  

 
Член 8 

Во членот 88 став (3) по зборовите: “државни па-
тишта“ се додаваат зборовите: “локални патишта и 
улици, водоснабдителни и канализациони системи“. 

 
Член 9 

По членот 131-а се додава нов член 131-б, кој 
гласи: 

 
“Член 131-б 

(1) Градежен инспектор, односно овластен граде-
жен инспектор е должен да изврши инспекциски над-
зор и да утврди дали сопствениците на објекти со јавна 
намена имаат обезбедено паркинг простор за велоси-
педи. 

(2) Доколку при вршењето на инспекцискиот над-
зор градежниот инспектор, односно овластениот граде-
жен инспектор утврди дека сопствениците на објекти 
со јавна намена немаат обезбедено паркинг простор за 
велосипеди, истиот е должен да поднесе барање за по-
ведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.“ 

 
Член 10 

По членот 159-а  се додава нов наслов и два нови 
члена 159-б и 159-в, кои гласат: 

 
“5.2. Прекршок на учесник во изградбата поради не 

враќање на лиценца и овластување 
 

Член 159-б 
(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице ако не ја врати одземената лиценца во ро-
кот утврден во членот 38 став (8) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече и на одговорното 
лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на 
овој член. 

 
Член 159-в 

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице ако не го врати одземеното овластување во ро-
кот утврден во членот 39 став (8) од овој закон.“ 

 
Член 11 

Во членот 162-б по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

“(2) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на од-
говорното лице - сопственик на објект со јавна намена, 
доколку не постапи согласно со членот 11-б од овој за-
кон.“ 

 
Член 12 

По членот 163 се додава нов член 163-а, кој гласи: 
 

“Член 163-а 
Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворното лице во општината доколку при изградба на 
нови, како и при реконструкција на постоечки јавни 
површини - пешачки патеки во централно градско јад-
ро и во паркови, не постапи согласно со членот 11 став 
(3) од овој закон.“ 

Член 13 
Сопствениците на изградените објекти со јавна на-

мена се должни да обезбедат паркинг простор за вело-
сипеди во функција на објектот со јавна намена, во рок 
од една година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

 
Член 14 

(1) Правното лице и физичкото лице чија лиценца, 
односно овластување е одземено пред денот на влегу-
вањето во сила на овој закон, се должни да ги вратат 
истите во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

(2) Правните лица кои го изгубиле правото за доби-
вање на лиценца поради неправилности утврдени во 
членот 38 став (4) од  Законот за градење („Службен 
весник на Република Македонија“ број 130/2009, 
124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11, 13/12,  144/12, 25/13, 79/13, 
137/13, 163/13, 27/14, 28/14 и 42/14) до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон, можат да поднесат бара-
ње за добивање на лиценца до органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на уредување-
то на просторот, доколку ги исполнуваат условите од 
овој закон, по истек на една година од денот на правос-
илноста на решението за одземање на лиценца, а прав-
ните лица кои го изгубиле правото за добивање на ли-
ценца поради неправилности утврдени во членот 38 
став (5) од Законот за градење („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/ 
11, 54/11, 13/12,  144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 
27/14, 28/14 и 42/14), можат да поднесат барање за до-
бивање на лиценца до органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на уредувањето на 
просторот, доколку ги исполнуваат условите од овој 
закон, по истек на пет години од денот на правосилнос-
та на решението за одземање на лиценца. 

   
Член 15 

Постапките за издавање на одобрение за градење за 
локални патишта и улици,  водоснабдителни и канали-
зациони системи кои се започнати пред влегувањето во 
сила на овој закон, ќе продолжат согласно со одредби-
те од овој закон. 

 
Член 16 

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

  
Член 17 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR NDËRTIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndërtim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 130/09, 124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11, 
13/12,  144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 
dhe 42/14), neni 11 ndryshohet si vijon:  

“(1) Ndërtesë me dedikime publike dhe afariste, 
ndërtesa me dedikim banimi në ndërtesa banesore si dhe 
ndërtesa me dedikim banesor afarist, doemos duhet të jetë 
e projektuar dhe e ndërtuar ashtu që personave me 
invaliditet do t'u mundësohet pa pengesa qasje, qëndrim 
dhe punë deri në ndërtesë dhe në ndërtesë.  

(2) Ndërtesë me dedikim banimi në ndërtesa banimi si 
dhe ndërtesa me dedikim banesor afarist, me dhjetë dhe më 
shumë banesa, duhet të jetë e projektuar dhe e ndërtuar 
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ashtu që të jetë e rregulluar për qasje, lëvizje, qëndrim dhe 
punë të personave me invaliditet, në së paku një banesë në 
çdo dhjetë banesa, por jo më shumë se katër banesa, e së 
paku 3% nga numri i përgjithshëm i vendeve për parkim në 
hapësirën e parkimit të këtyre ndërtesave duhet të jenë të 
dedikuara për persona me invaliditet dhe duhet të jenë të 
shënuara me sinjalizim përkatës horizontal dhe vertikal.  

(3) Gjatë ndërtimit të sipërfaqeve të reja publike - 
vendkalimeve të këmbësorëve si dhe gjatë rikonstruksionit 
të sipërfaqeve ekzistuese publike - vendkalimeve të 
këmbësorëve në qendër të qytetit dhe në parqe, sipërfaqja 
publike vendkalimi për këmbësorë duhet të projektohet dhe 
realizohet ashtu që e njëjta do të ketë dhe shteg për lëvizjen 
e personave me hendikep trupor dhe personave me shikim 
të dëmtuar.  

(4) Karakteristikat teknike dhe dimensionet e shtegut 
për lëvizjen e personave me hendikep trupor dhe personave 
me shikim të dëmtuar, i përcakton ministri i cili udhëheq 
me organin e administratës shtetërore kompetent për 
kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor.  

(5) Mënyrën e sigurimit të qasjes pa pengesa, lëvizjes 
(horizontale dhe vertikale), qëndrimit dhe punës së 
personave me invaliditet deri në ndërtesat dhe në ndërtesat 
nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, i përcakton ministri 
i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore 
kompetent për punët nga sfera e rregullimit hapësinor.” 

 
Neni 2 

Në kapitullin II pas pikës 8 shtohen tri pika të reja 9, 10 
dhe 11 dhe tri nene të reja 11-a, 11-b dhe 11-v, si vijojnë:  

 
“9. Lidhja për infrastrukturë të gazsjellësit 

 
Neni 11-a 

Ndërtesë e cila gjendet në kufi të përfshirjes së planit të 
përgjithshëm urbanistik, duhet të projektohet dhe realizohet 
ashtu që do të ketë lidhje për infrastrukturë të gazsjellësit.  

 
10. Hapësira për biçikleta 

 
Neni 11-b 

Ndërtesë me dedikim publik duhet të jetë e projektuar 
dhe e realizuar ashtu që do të ketë të siguruar hapësirë 
parkingu për biçikleta në funksion të objektit “. 

 
11. Infrastruktura fizike për sigurimin e rrjeteve të 

komunikimit elektronik për transmetim me shpejtësi të 
mëdha 

 
 

Neni 11-v 
Ndërtesa me dedikim afarist si dhe ndërtesa me 

dedikim banimi në ndërtesa banesore, doemos duhet të jetë 
e projektuar dhe e ndërtuar ashtu do të përmbajë pikë 
koncentrimi të vendosur brenda apo jashtë ndërtesës, që do 
të jetë e kapshme për operatorët me qëllim që e njëjta t'u 
mundësojë qasje te infrastruktura fizike në ndërtesë për 
shpejtësi të mëdha."  

 
Neni 3 

Në nenin 38 paragrafi (5) pas fjalëve “në kundërshtim 
të dispozitave nga neni 90 paragrafët (3) dhe (4) të këtij 
ligji” shtohen fjalët “licenca për projektim hiqet nëse 
personi juridik për projektim të ndërtesave ka përpiluar 
përkatësisht ka verifikuar dokumentacion projektues në 
kundërshtim të dispozitave ligjore,”. 

Paragrafi (8) ndryshon si vijon:  
“Personi juridik bartës i licencës A që i është hequr për 

shkak të parregullsive të theksuara në paragrafin (4) të këtij 
neni, nuk mund të marrë licencë  A për kryerjen e punëve 
të njëjta për të cilat ka të bëjë licenca e hequr, në afat prej 
një viti nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit për 

heqje të licencës, personi juridik bartës i licencës B që i 
është hequr për shkak të parregullsive të theksuara në 
paragrafin (4) të këtij neni, nuk mund të marrë licencë A 
dhe licencë B për kryerjen e punëve të njëjta për të cilat ka 
të bëjë licenca e hequr, në afat prej një viti nga dita e 
plotfuqishmërisë së aktvendimit për heqje të licencës, e 
personi juridik licenca e të cilit është hequr për shkak të 
parregullsive të theksuara në paragrafin (5) të këtij neni, 
nuk mund të marrë licencë A dhe licencë B për kryerjen e 
punëve të njëjta për të cilat ka të bëjë licenca e hequr, në 
afat prej pesë vitesh nga dita e plotfuqishmërisë së 
aktvendimit për heqje të licencës.   Personi përgjegjës në 
personin juridik të cilit i është hequr licenca për shkak të 
parregullsive të theksuara në paragrafin (4) të këtij neni, 
nuk mund të themelojë person tjetër juridik për kryerjen e 
veprimtarisë së njëjtë të cilën e ka kryer personi juridik të 
cilit i është hequr licenca në pajtim me këtë ligj, në afat 
prej një viti nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit për 
heqje të licencës, kurse personi përgjegjës në personin 
juridik të cilit i është hequr licenca për shkak të 
parregullsive të theksuara në paragrafin (5) të këtij neni, 
nuk mund të themelojë person tjetër juridik për kryerjen e 
veprimtarisë së njëjtë të cilën e ka kryer personi juridik të 
cilit i është hequr licenca në pajtim me këtë ligj, në afat 
prej pesë vitesh nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit 
për heqje të licencës. Personi juridik licenca e të cilit është 
hequr detyrohet që ta kthejë të njëjtën në organin e 
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve 
nga sfera e rregullimit hapësinor, në afat prej tetë ditësh 
nga plotfuqishmëria e aktvendimit për heqje të licencës." 

 
Neni 4 

Në nenin 39 paragrafi (5) pas fjalëve: “në kundërshtim 
me dispozitat nga neni 90 paragrafët (3) dhe (4) të këtij 
ligji” shtohen fjalët: “autorizimi për përpunim të 
dokumentacionit të projektit hiqet nëse projektuesi ka 
përpiluar dokumentacion projektues në kundërshtim me 
dispozitat ligjore.” 

Paragrafi (8) ndryshon si vijon:  
“Person fizik autorizimi i të cilit është hequr për shkak 

të parregullsive të theksuara në paragrafin (4) të këtij nen,i 
nuk mund të marrë autorizim  A dhe autorizim B për 
kryerjen e punëve të njëjta për të cilët ka të bëjë autorizimi 
i hequr, në afat prej një viti nga dita e plotfuqishmërisë së 
aktvendimit për heqje të autorizimit,  kurse personi fizik 
autorizimi i të cilit është hequr për shkak të parregullsive të 
theksuara në paragrafin (5) të këtij neni, nuk mund të marrë 
autorizim A dhe autorizim B për kryerjen e punëve të 
njëjta për të cilët ka të bëjë autorizimi i  hequr, në afat prej 
shtatë vitesh nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit për 
heqje të autorizimit. Personi fizik  autorizimi i të cilit i 
është hequr detyrohet që ta kthejë të njëjtin në Odën e 
arkitektëve të autorizuar dhe inxhinierëve të autorizuar, në 
afat prej tetë ditësh nga plotfuqishmëria e aktvendimit të 
heqjes së autorizimit.” 

 
Neni 5 

Në nenin 59 paragrafi (17) ndryshon si vijon:  
“Për objekte të linjës infrastrukturore të cilët janë rrugë 

shtetërore, rrugë lokale dhe  rrugica, sisteme ujësjellësi dhe 
kanalizimi, hekurudha, gazsjellës dhe largpërçues, leje për 
ndërtim mund të jepet edhe pa çështje të zgjedhura 
pronësore juridike për të gjithë parcelën ndërtimore, me 
obligim që investuesi t'i rregullojë çështjet pronësore 
juridike më së voni deri në parashtrimin e kërkesës për leje 
për përdorim, përkatësisht deri në përgatitjen e raportit për 
kontroll të kryer teknik nga inxhinieri mbikëqyrës, me 
çfarë në këtë rast me kërkesën nga paragrafi (2) të këtij 
neni nuk dorëzohet elaborat gjeodezik për të dhëna 
numerike për tokën ndërtimore.” 
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Neni 6 
Në nenin 59-a paragrafi (1) alineja 7 pas fjalëve: “rrugë 

shtetërore” shtohen fjalët: “rrugë lokale dhe rrugica”, 
furnizues me ujë dhe sistemi i kanalizimit“. 

 
Neni 7 

Në nenin 74 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), 
si vijon:  

“(5) Aktvendimin për veprim të pajisjes elektronike të 
komunikimit për bartje të fotografisë, zërit dhe të dhëna 
tjera e cila vendoset në objekte, e miratuar në pajtim me 
paragrafin (1) të këtij neni, i cili është i plotfuqishëm dhe 
realizuar, paraqet bazë juridike për regjistrimin e të drejtës 
së pronësisë të pajisjes në regjistrin publik për regjistrimin 
e të drejtave të patundshmërive."  

 
Neni 8 

Në nenin 88 paragrafi (3) pas fjalëve: “rrugë 
shtetërore” shtohen fjalët: “rrugë dhe rrugë lokale, sisteme 
ujësjellësi dhe kanalizimi. 

 
Neni 9 

Pas nenit 131-a shtohet nen i ri 131 -b si vijon:  
 

“Neni 131-b 
(1) Inspektori i ndërtimtarisë përkatësisht inspektori i 

autorizuar i ndërtimtarisë është i detyruar që të kryejë 
mbikëqyrje inspektuese dhe të konstatojë nëse pronarët e 
objekteve me dedikim publik kanë të siguruar hapësirë 
parkingu për biçikleta. 

(2) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese 
inspektori i ndërtimtarisë përkatësisht inspektori i 
autorizuar i ndërtimtarisë konstaton se pronarët e objekteve 
me dedikim publik nuk kanë siguruar hapësirë parkingu 
për biçikleta, i njëjti është i detyruar të parashtrojë kërkesë 
për ngritjen e procedurës kundërvajtëse para gjykatës 
kompetente.” 

 
Neni 10 

Pas nenit 159-a shtohet titull i ri dhe dy nene të reja 
159-b dhe 159-v, si vijojnë:  

“5.2 Kundërvajtje e pjesëmarrësit në ndërtim për shkak 
të moskthimit të licencës dhe autorizimit.  

 
Neni 159-b 

(1) Gjobë në shumë nga 3 000 deri në 5 000 euro në 
kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik nëse nuk e kthen licencën e hequr në afatin 
e përcaktuar në nenin 38 paragrafi (8) të këtij ligji.  

(2) Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në 
personin juridik.  

 
Neni 159-v 

Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit fizik nëse nuk e kthen autorizimin e hequr në 
afatin e përcaktuar në nenin 39 paragrafi (8) të këtij ligji.” 

 
Neni 11 

Në nenin 162-b pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri 
(2), si vijon:  

“(2) Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit përgjegjës pronar i objektit me dedikim publik,  
nëse nuk vepron në pajtim me nenin 11-b të këtij ligji."  

Neni 12 
Pas nenit 163 shtohet neni i ri 163-a, si vijon:  

“Neni 163-a 
Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit përgjegjës në komunë nëse gjatë ndërtimit të 
sipërfaqeve publike-vendkalimeve të këmbësorëve të reja 
dhe gjatë rikonstruktimit të sipërfaqeve publike 
vendkalimeve ekzistuese në qendër të qytetit dhe në parqe, 
nuk vepron në pajtim me nenin 11 paragrafi (3) të këtij 
ligji.” 

 
Neni 13 

Pronarët e objekteve të ndërtuara me dedikim publik 
janë të detyruar që të sigurojnë hapësirë  parkingu për 
biçikleta në funksion të objektit me dedikim publik, në afat 
prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.” 

 
Neni 14 

(1) Personi juridik dhe personi fizik licenca 
përkatësisht autorizimi i të cilit është hequr para ditës së 
hyrjes në fuqi të këtij ligji, janë të detyruar që t'i kthejnë të 
njëjtat në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.  

(2)  Personat juridikë të cilët e kanë humbur të drejtën 
për marrje të licencës për shkak të parregullsive të 
përcaktuara në nenin 38 paragrafi (4) të Ligjit për ndërtim 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
130/2009, 124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11, 13/12,  144/12, 
25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 dhe 42/14) deri 
në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, mund të parashtrojnë 
kërkesë për marrje të licencës në organin e administratës 
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e 
rregullimit hapësinor, nëse i plotësojnë kushtet e këtij ligji, 
pas kalimit të një viti nga dita e plotfuqishmërisë së 
aktvendimit për heqje të lejes, kurse personat juridikë që e 
kanë humbur të drejtën për marrjen e lejes për shkak të 
parregullsive të përcaktuara në nenin 38 paragrafi (5) të 
Ligjit për ndërtim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/ 11, 
54/11, 13/12,  144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14 dhe 42/14),  mund të parashtrojnë kërkesë për marrje 
të licencës në organin e administratës shtetërore kompetent 
për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor, 
nëse i plotësojnë kushtet e këtij ligj, pas kalimit të pesë 
viteve nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit për heqje 
të licencës.  
  

Neni 15 
Procedurat për dhënie të lejes për ndërtim  për rrugë 

lokale dhe rrugica, sisteme ujësjellësi dhe kanalizimi që 
kanë filluar para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të 
vazhdojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

 
Neni 16 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktoj tekst të spastruar 
të Ligjit për ndërtim.  

  
Neni 17 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

_____________ 
3543. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА РА-
БОТНОТО ВРЕМЕ, ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ОДМО-
РИ НА МОБИЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И ВОЗАЧИТЕ 
ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ И УРЕДИТЕ ЗА  

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за работното време, задолжителните од-
мори на мобилните работници и возачите во патниот 
сообраќај и уредите за запишување во патниот сообра-
ќај, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 30 јули 2014 година. 

  
Бр. 07-3050/1 Претседател 

30 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НИТЕ ОДМОРИ НА МОБИЛНИТЕ РАБОТНИЦИ 
И ВОЗАЧИТЕ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ И УРЕ-
ДИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

 
Член  1 

Во Законот за работното време, задолжителните од-
мори на мобилните работници и возачите во патниот 
сообраќај и уредите за запишување во патниот сообра-
ќај („Службен весник на Република Македонија“ број 
161/09, 17/11 и 54/11), во членот 3 точката 8 се менува 
и гласи: 

„Мобилен работник“ е секое лице кое е дел од еки-
пажот во возилото, вклучувајќи и приправници и лица 
на обука кои се во редовен работен однос кај правното 
лице кое врши јавен превоз на патници или стока или 
превоз на патници или стока за сопствени потреби и 
истото не е возач на возилото во смисла на овој закон“. 

Во точката 16 по зборовите: „мобилните работ-
ници“ се додаваат зборовите: „и возачите“. 

Во точката 17 став 1 по зборовите: „мобилниот ра-
ботник“ се додаваат зборовите: „и возачот“.  

Во ставот 2 подточка б) по зборовите: „мобилните 
работници“ се додаваат зборовите: „и возачите“. 

Во точката 18 подточка а) по зборовите: „мобилни-
от работник“ се додаваат зборовите: „и возачот“. 

Во подточката б) по зборовите: „мобилните работ-
ници“ се додаваат зборовите: „и возачите“. 

Точката 26 се менува и гласи: 
 „Повеќечлен екипаж е екипаж кој се состои од нај-

малку двајца возачи кои го управуваат возилото и/или 
одреден број мобилни работници за време на секој пе-
риод на возење помеѓу два последователни дневни од-
мори или помеѓу дневен период за одмор и неделен пе-
риод за одмор.“ 

Точката 27 се менува и гласи: 
„Возач е лице кое е во редовен работен однос и кое 

управува со возилото за целиот или пократок период 
или лице кое се наоѓа во возилото како дел од неговите 
работни задачи, а со цел да управува со возилото до-
колку за тоа се јави потреба.“ 

Точката 28 се менува и гласи: 
„Возило“ е секое моторно возило или приклучно 

возило како и комбинација на возила, а особено: 

а)„моторно возило“ е секое возило на сопствен по-
гон кое се употребува за превоз на патници или стока 
по пат, не сметајќи ги земјоделските трактори; 

б)„приколка“ е секое возило кое е дизајнирано да 
биде влечено од страна на моторно возило; 

в)„полуприколка“ е секое возило кое е дизајнирано 
да биде влечено од страна на моторно возило така што 
голем дел од нејзината тежина и тежината на товарот ја 
носи моторното возило; 

г)„комбинација на возила“ е моторно возило и 
приклучно возило кои патуваат како една возна еди-
ница“. 

 
Член 2 

Во членот 12 став 13 точката на крајот од реченица-
та се брише и се додаваат зборовите: „и/или да има 
обезбедена кабина за одмор.“ 

 
Член 3 

Во членот 14 по ставот 3 се додава нов став 4, кој 
гласи: 

“Превозникот на возачите и мобилните работници 
им исплаќа надомест за службено патување во стран-
ство врз основа на колективен договор. Превозникот 
врз основа на одредената  крајна дестинација на пату-
вањето на стоката и/или патниците ја одредува држава-
та за која ќе пресмета надомест за службено патување 
во еден циклус ,под услови и висина, која е одредена 
со подзаконски пропис кој го уредува враќањето на 
трошоци за службено патување во странство утврден 
со општ колективен договор.” 

 
Член 4 

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

__________ 
  

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR ORARIN E PUNËS, PUSHIMET E 
DETYRUESHME TË PUNËTORËVE MOBILË DHE 
SHOFERËVE NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR 
DHE PAJISJET PËR REGJISTRIM NË KOMUNIKACIONIN  

RRUGOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për orarin e punës, pushimet e detyrueshme 

të punëtorëve mobilë dhe shoferëve në komunikacionin 
rrugor dhe pajisjet për regjistrim në komunikacionin rrugor 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
161/09, 17/11 dhe 54/11), në nenin 3 pika 8 ndryshohet si 
vijon:   

"Punëtor mobil" është secili person që është pjesë e 
ekuipazhit në automjet, duke i përfshirë edhe praktikantët 
dhe personat në trajnim që janë në marrëdhënie të rregullt 
të punës te personi juridik i cili kryen transport publik të 
udhëtarëve apo mallit apo transport të udhëtarëve apo 
mallit për nevojat personale dhe i njëjti nuk është shofer i 
automjetit në kuptim të këtij ligji".  

Në pikën 16 pas fjalëve: "punëtorët mobilë" shtohen 
fjalët: "edhe shoferët".  

Në pikën 17 paragrafi 1 pas fjalëve: "punëtori mobil" 
shtohen fjalët: "edhe shoferi".   

Në paragrafin 2 nënpika b) pas fjalëve: "punëtorët 
mobilë" shtohen fjalët: "edhe shoferët ".  

Në pikën 18 nënpika a) pas fjalëve: "punëtori mobil" 
shtohen fjalët: "edhe shoferi". 

Në nënpikën b) pas fjalëve: "punëtorët mobilë" shtohen 
fjalët: "edhe shoferët".  

Pika 26 ndryshohet si vijon:  
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"Ekuipazh me më shumë anëtarë është ekuipazhi i cili 
përbëhet nga së paku dy shoferë të cilët e drejtojnë 
automjetin dhe/apo numër i caktuar i punëtorëve mobilë 
gjatë secilës periudhë të ngasjes ndërmjet dy pushimeve 
ditore të njëpasnjëshme ose ndërmjet periudhës ditore për 
pushim dhe periudhës javore për pushim.“ 

Pika 27 ndryshohet si vijon:  
"Shofer është personi që është në marrëdhënie të 

rregullt pune dhe i cili drejton me automjetin gjatë tërë 
periudhës apo periudhës më të shkurtër apo personi që 
gjendet në automjet si pjesë e detyrave të tij të punës, e me 
qëllim që të drejtojë automjetin nëse për këtë paraqitet 
nevoja."  

Pika 28 ndryshohet si vijon:  
"Automjet është secili automjet motorik apo mjet 

rimorkio, si dhe kombinimi i automjeteve, e veçanërisht:   
a) "automjet motorik" është secili automjet me forcë te 

vet motorike që përdoret për transport të udhëtarëve apo 
mallit në rrugë, duke mos i llogaritur traktorët bujqësorë;  

b) "rimorkio" është secili mjet që është dizajnuar të 
tërhiqet nga automjeti motorik;   

v) "gjysmërimorkio" është secili mjet që është 
dizajnuar të tërhiqet nga automjeti motorik ashtu që një 
pjesë të madhe të peshës së saj dhe peshës së barrës e bart 
automjeti motorik;   

g) "kombinimi i automjeteve" është automjeti motorik 
dhe mjeti rimorkio që udhëtojnë si një njësi automjeti". 

 
Neni 2 

Në nenin 12 paragrafi 13 pika në fund të fjalisë shlyhet 
dhe shtohen fjalët: "dhe/apo të ketë të siguruar kabinë për 
pushim." 

 
Neni 3 

Në nenin 14 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si 
vijon: "Transportuesi, shoferëve dhe punëtorëve mobilë u 
paguan kompensim për udhëtimin zyrtar jashtë vendit në 
bazë të marrëveshjes kolektive. Transportuesi në bazë të 
destinacionit të fundit të caktuar të udhëtimit të mallit 
dhe/apo udhëtarëve e cakton shtetin për të cilën do të 
llogariti kompensim për udhëtimin zyrtar në një cikël në 
kushtet dhe lartësi, që është përcaktuar me rregullë 
nënligjore që e rregullon kthimin e shpenzimeve për 
udhëtimin zyrtar jashtë vendit të përcaktuar me 
marrëveshjen e përgjithshme kolektive."  

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

__________ 
3544. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТСКА 
АКАДЕМИЈА 

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

се на седницата одржана на 30 јули 2014 година. 
  

Бр. 07-3051/1 Претседател 
30 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА СПОРТСКА АКАДЕМИЈА 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат организацијата, функци-
онирањето и реализацијата на воспитно-образовниот 
процес  во спортската академија.  

 
Член 2 

За прашањата што не се уредени со овој закон, а се 
однесуваат на спортската академија, се применуваат 
одредбите од Законот за средното образование. 

 
Член 3 

Во спортската академија се остваруваат планови и 
програми за гимназиско образование. 

 
Член 4 

(1) Спортска академија е државно средно училиште 
и се основа само за остварување на планови и програ-
ми за гимназиско образование на одредени категории 
на ученици за кои државата има посебен интерес. 

(2) Дејноста што се остварува во спортската акаде-
мија е од јавен интерес и се врши како јавна служба. 

 
Член 5 

Спортската академија има својство на правно лице 
и се запишува во Централниот регистар на Република 
Македонија.  

 
Член 6 

(1) Спортска академија основа Владата на Републи-
ка Македонија, ако: 

- постојат потреби на државата од одреден вид 
спортски кадри, 

- се донесени наставни планови и програми за вос-
питно-образовна работа, 

- се обезбедени соодветни простории и опрема за 
остварување на дејноста, 

- со финансиски план е обезбедено одржливо ниво 
на финансирање најмалку за една генерација на учени-
ци во спортската академија,  

-  е обезбеден потребен број лица кои ги исполнува-
ат условите утврдени за наставници и стручни соработ-
ници во средното образование и истакнати спортски 
стручњаци од соодветна спортска област - тренери на 
ученици  и  

- се исполнети и другите услови кои се утврдени со 
нормативите и стандардите за основање на спортска 
академија заради вршење на дејноста.  

(2) Нормативите и стандардите од ставот (1) алине-
ја 6 на овој член за основање на спортска академија ги 
утврдува министерот надлежен за работите од областа 
на образованието (во натамошниот текст: министерот), 
на предлог на Бирото за развој на образованието. 

 
Член 7 

Мрежата на спортски академии ја утврдува Владата 
на Република Македонија, по предлог на министер-
ството надлежно за работите од областа на образовани-
ето (во натамошниот текст: министерството). 

 
Член 8 

Во  спортската академија  се  запишуваат  редовни  
ученици  кои  завршиле  основно образование, се стек-
нале со соодветен успех во основното образование кој 
се утврдува во конкурсот за запишување на ученици во 
јавните средни училишта во Република Македонија и 
имаат потврда за способности за спортски вештини за 
спортот за кој ученикот е проверуван согласно со чле-
нот 9 став (2) од овој закон. 
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Член 9 
(1) Статус на ученик во спортска академија се стек-

нува со запишување во спортска академија. 
 (2) На ученикот кој се запишува во спортска акаде-

мија задолжително му се врши проверка на способнос-
тите за спортски вештини. 

 (3) Посебните критериуми за запишување на уче-
ниците во спортска академија ги утврдува министерот 
на предлог на соодветните спортски федерации, ут-
врдени во Законот за спорт, а по претходно мислење на 
Бирото за развој на образованието. 

 
Член 10 

(1) Министерството објавува јавен повик за прове-
рување на способностите за спортски вештини на уче-
ниците кај кои има интерес  за запишување во спортска 
академија. 

(2) Проверката на способностите за спортски веш-
тини ја вршат стручни тимови кој ги формира министе-
рот, составени од лица определени од министерот и ли-
ца определени од соодветните спортски федерации. 

(3) На ученик кој ќе оствари минимум потребен 
број на бодови од проверката од ставот (1) на овој 
член, стручниот тим од ставот (2) на овој член  му из-
дава потврда дека поседува способности за спортски 
вештини за запишување во спортска академија. 

(4) Минимумот на бодовите од проверката на спо-
собностите за спортски вештини од ставот (3) на овој 
член го пропишува министерот на предлог на соодвет-
ните спортски федерации и Бирото за развој на образо-
ванието, а по претходно добиена согласност од Влада-
та на Република Македонија.  

(5) Формата и содржината на потврдата за поседу-
вање на способности за спортски вештини за запишу-
вање во спортска академија ги пропишува министерот. 

 
Член 11 

 Начинот на проверката на способностите за спорт-
ски вештини на учениците за запишување во спортска 
академија, спортските федерации кои учествуваат во 
проверката, како и бодирањето на резултатите од про-
верката на спортските способности ги пропишува ми-
нистерот на предлог на соодветните спортски федера-
ции и Бирото за развој на образованието, а по претход-
но добиена согласност од Владата на Република Маке-
донија.  

 
Член 12 

(1) За ученикот во спортска академија кој е со мес-
то на живеење различно од местото во кое е спортската 
академија и ако во местото во кое ученикот живее не се 
реализира наставен план за спорт за кој ученикот е за-
пишан, министерството обезбедува сместување во уче-
нички дом. 

(2) Соодветната спортска федерација за учениците 
запишани во спортска академија организира бесплатен 
превоз од училиштето до местото каде што се реализи-
раат спортските тренинзи за учениците (практичната 
настава).  

(3) Соодветната спортска федерација за учениците 
запишани во спортска академија организира бесплатен 
превоз од училиштето до местото каде се реализираат 
натпреварите во кои учествуваат ученици од спортска 
академија.  

(4) Соодветната спортска федерација за учениците 
запишани во спортска академија обезбедува соодветна 
спортска опрема. 

 
Член 13 

Оценката за наставните предмети по практична нас-
тава заеднички ја утврдуваат наставникот и тренерот 
на учениците. 

Член 14 
Учениците во спортската академија по завршување-

то на четвртата година на образование полагаат држав-
на матура или училишна матура. 

 
Член 15 

(1) Воспитно-образовната работа во спортска акаде-
мија ја остваруваат наставници, стручни соработници 
(педагог и психолог) и истакнати спортски стручњаци 
од соодветна спортска област - тренери на ученици (во 
натамошниот текст: тренери). 

(2) Наставниците и стручните соработници од ста-
вот (1) на овој член треба да ги исполнуваат условите 
од Законот за средното образование и нормативот за 
наставен кадар во средното образование. 

(3) Општи критериуми за тренер од ставот (1) на 
овој член е да ги исполнува следниве услови:  

- да има завршено најмалку више образование во 
областа на спортот или стекнато лиценци добиени од 
соодветна меѓународна спортска асоцијација и  

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена 
казна или прекршочна санкција забрана за вршење на 
професија, дејност или должност.  

(4) Предност при избор за тренер од став (1) на овој 
член имаат кандидатите кои познаваат најмалку еден 
светски јазик, што се утврдува преку поседување на 
меѓународно признат сертификат издаден од официја-
лен европски тестатор, член на здружението АЛТЕ на 
европски тестатори или уверение од меѓународна инс-
титуција на А2 ниво на ЦЕФР (CEFR), односно БУ-
ЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 
бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ 
ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ,ТЦФ,ТЕФ, или Гете 
сертификат. 

(5) Соодветната спортска федерација објавува јавен 
оглас за тренери  и врши селекција на тренери кои ги 
исполнуваат општите и посебните критерими од ставо-
вите (3) и (6) на овој член. 

(6) Тренерот од ставот (4) на овој член го ангажира 
спортската академија најмногу за период до две учебни 
години, а по претходна согласност од министерството. 

(7) Посебните критериуми за тренер од ставот (1) 
на овој член ги пропишува министерот на предлог на 
соодветната спортска федерација, а по претходно мис-
лење од Агенцијата за млади и спорт и добиена соглас-
ност од Владата на Република Македонија.  

 
Член 16 

(1) Средствата за финансирање на спортската ака-
демија се обезбедуваат од  Буџетот  на  Република  Ма-
кедонија,  на  начин  и  по постапка  утврдени  со  Зако-
нот  за буџетите на Република  Македонија и Законот 
за извршување на Буџетот на Република Македонија. 

(2) Средствата од ставот (1) на овој член министер-
ството ги распределува на спортските академии врз ос-
нова на мерила и критериуми за распоредување на 
средствата на спортските академии, кои ги пропишува 
министерот, а по претходно добиена согласност од 
Владата на Република Македонија. 

(3) Министерството го контролира наменското ко-
ристење на  средствата  од ставот (2) на овој член. 

 
Член 17 

(1) Надзор над спроведувањето на одредбите од 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој за-
кон врши министерството. 

(2) Инспекциски надзор над спроведувањето на од-
редбите на овој закон и прописите донесени врз основа 
на овој закон врши Државниот просветен инспекторат, 
согласно закон. 
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Член 18 
(1) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денар-

ска противвредност ќе и се изрече за прекршок на 
спортската академија, ако: 

- запише ученик кој не поседува потврда дека посе-
дува способности за спортски вештини за запишување 
во спортска академија (член 9 став (2)) и 

- ангажира тренер на ученик  кој не ги исполнува 
општите и  посебните критериуми за тренер (член 15).  

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

 
Член 19 

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

 
Член 20 

Постојните паралеки во ДУФК „Методија Митев-
ски Брицо“ - Скопје, СОУ „Кузман Шапкарев“ - Би-
тола, СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ - Велес, СОУ „Гос-
тивар“-Гостивар, ОУТУ „Ванчо Питошевски“ - Охрид, 
СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп, СОУ „Коле 
Нехтенин“ - Штип и СОУ „Никола Карев“ -Струмица, 
во кои се реализира експериментална програма за фуд-
бал, ракомет, кошарка и тенис, со денот на основање на 
спортската академија согласно со членот 6 од овој за-
кон, продолжуваат со работа како паралелки на спорт-
ска академија. 
 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе започне да се применува од учебната 
2015/2016 година. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR AKADEMINË E SPORTIT 

 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen organizimi, funksionimi dhe 
realizimi i procesit edukativ arsimor në Akademinë e 
Sportit.  

 
Neni 2 

Për çështjet që nuk janë të rregulluara me këtë ligj e që 
kanë të bëjnë me Akademinë e Sportit, zbatohen dispozitat 
nga Ligji për arsim të mesëm. 

 
Neni 3 

Në Akademinë e Sportit realizohen plane dhe programe 
për arsim të gjimnazit. 

 
Neni 4 

(1) Akademia e Sportit është shkollë e mesme 
shtetërore dhe themelohet vetëm për realizimin e planeve 
dhe programeve për arsimin e gjimnazit të kategorive të 
caktuara të nxënësve për të cilat shteti ka interes të veçantë. 

(2) Veprimtaria që realizohet në Akademinë e Sportit  
është me interes publik dhe kryhet si shërbim publik. 

 
Neni 5 

Akademia e Sportit ka cilësi të personit juridik dhe 
regjistrohet në Regjistrin Qendror të Republikës së 
Maqedonisë.  

 
Neni 6 

(1) Akademinë e Sportit e themelon Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë, nëse: 

- ekzistojnë nevoja të shtetit për lloj të caktuar të 
kuadrave të sportit, 

- janë të miratuara plane mësimore dhe programe për 
punë edukative-arsimore, 

- janë siguruar hapësira përkatëse dhe pajisje për 
realizimin e veprimtarisë, 

- me plan financiar është siguruar nivel i qëndrueshëm i 
financimit së paku për një gjeneratë të nxënësve në 
Akademinë e Sportit,  

-  është siguruar numër i nevojshëm i personave që i 
plotësojnë kushtet  e përcaktuara për mësimdhënës dhe 
bashkëpunëtorë profesionalë në arsimin e mesëm dhe 
ekspertë të shquar sportivë nga sfera përkatëse sportive–
trajnues të nxënësve dhe  

- janë plotësuar edhe kushtet tjera që janë të 
përcaktuara me normativat dhe standardet për themelim të 
Akademisë së Sportit për kryerje të veprimtarisë.   

(2) Normativat dhe standardet nga paragrafi (1) alineja 
6 të këtij neni për themelimin e Akademisë së Sportit i 
përcakton ministri kompetent  për kryerjen e punëve nga 
sfera e arsimit (në tekstin e mëtejshëm: ministri), me 
propozim të Byrosë për Zhvillim të Arsimit. 

 
Neni 7 

Rrjetin e Akademisë së Sportit e përcakton Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrisë 
kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e arsimit (në 
tekstin e mëtejshëm: Ministria). 

 
Neni 8 

Në Akademinë e Sportit regjistrohen nxënësit e rregullt 
që e kanë mbaruar arsimin fillor, kanë arritur sukses 
përkatës në arsimin fillor që përcaktohet në konkursin për 
regjistrim të nxënësve në shkollat e mesme publike në 
Republikën e Maqedonisë dhe kanë vërtetim për aftësi për 
shkathtësi sportive për sportin për të cilin nxënësi është 
kontrolluar në pajtim me nenin 9 paragrafi (2) të këtij ligji. 

 
Neni 9 

(1) Statusi i nxënësit  në Akademinë e Sportit merret 
me regjistrim në Akademinë e Sportit. 

(2) Nxënësit që regjistrohet në Akademinë e Sportit 
detyrimisht i kryhet kontroll i aftësive për shkathësi 
sportive.  

(3) Kriteret e veçanta  për regjistrimin e nxënësve në 
Akademinë e Sportit  i përcakton  ministri, me propozim të 
federatave sportive përkatëse të përcaktuara në Ligjin për 
sport, e pas mendimit paraprak të Byrosë për Zhvillim të 
Arsimit. 

 
Neni 10 

(1) Ministria shpall thirrje publike për kontroll të 
aftësive për shkathtësi sportive të nxënësve tek të cilët ka 
interes për regjistrim në Akademinë e Sportit. 

(2) Kontrollin e aftësive për shkathtësi sportive e 
kryejnë ekipe profesionale që i formon  ministri, të përbëra 
nga persona të caktuar nga ministri dhe persona të caktuar 
nga federatat përkatëse sportive. 

(3) Nxënësit që do të realizojë numër minimal të 
nevojshëm të pikëve nga kontrolli nga paragrafi (1) i këtij 
neni, ekipi profesional nga paragrafi (2) i këtij neni, i 
lëshon vërtetim se posedon aftësi për shkathtësi sportive 
për regjistrim në Akademinë e Sportit. 

(4) Minimumin e pikëve nga kontrolli i aftësive për 
shkathtësi sportive nga paragrafi (3) i këtij neni, e 
përcakton ministri, me propozim të federatave sportive 
përkatëse dhe Byrosë për Zhvillim të Arsimit, e me pëlqim 
të marrë paraprak nga Qeveria e Republikës Maqedonisë.  

(5) Formën dhe përmbajtjen e  vërtetimit për posedimin 
e aftësive  për shkathtësi sportive për regjistrim në 
Akademinë e Sportit e përcakton ministri. 
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Neni 11 
Mënyrën e kontrollit të aftësive  për shkathtësi sportive  

të nxënësve  për regjistrim në Akademinë e Sportit, 
federatat sportive qëmarrin pjesë në kontrollin, si dhe 
ndarjen e pikëve për rezultatet nga kontrolli i aftësive 
sportive i përcakton ministri, me propozim të federatave 
sportive përkatëse dhe Byrosë për Zhvillim të Arsimit, e 
pas pëlqimit të marrë paraprak nga Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë.  

 
Neni 12 

(1) Për nxënësin në Akademinë e Sportit që është me 
vendbanim të ndryshëm nga vendi  në të cilin është 
Akademia e Sportit,  dhe nëse në vendin  në të cilin 
nxënësi jeton nuk realizohet plan mësimor për sport për të 
cilin nxënësi është regjistruar, Ministria siguron vendosje 
në konvikt të nxënësve. 

(2) Federata sportive përkatëse për nxënësit e 
regjistruar në Akademinë e Sportit organizon trasport falas 
nga shkolla deri në vendin ku realizohen trajnimet sportive 
për nxënësit (mësimi praktik).  

(3) Federata sportive përkatëse për nxënësit e 
regjistruar në Akademinë e Sportit organizon trasport falas 
nga shkolla deri në vendin ku realizohen ndeshjet në të 
cilat marrin pjesë nxënësit  nga Akademia e Sportit.  

(4) Federata sportive përkatëse për nxënësit e 
regjistruar në Akademinë e Sportit siguron pajisje sportive 
përkatëse. 

 
Neni 13 

Notën për lëndët mësimore  për mësim praktik 
bashkërisht e përcaktojnë mësimdhënësi dhe trajnuesi i 
nxënësve. 

 
Neni 14 

Nxënësit në Akademinë e Sportit pas mbarimit të vitit 
të katërt të arsimit e  japin maturën shtetërore ose maturën 
shkollore. 

 
Neni 15 

(1) Punën edukative mësimore  në Akademinë e Sportit  
e realizojnë arsimtarë, bashkëpunëtorë profesionalë 
(pedagog dhe psikolog) dhe ekspertë të dalluar sportivë 
nga sfera sportive përkatëse - trajnues të nxënësve (në 
tekstin e mëtejshëm: trajnues). 

(2) Arsimtarët dhe bashkëpunëtorët profesionalë nga 
paragrafi (1) i këtij neni, duhet t’i plotësojnë kushtet nga 
Ligji për arsim të mesëm dhe normativën për kuadër 
arsimor në arsimin e mesëm. 

(3) Kriteret e përgjithshme për trajnues nga paragrafi 
(1) i këtij neni është që t’i plotësojë kushtet në vijim:  

-të ketë mbaruar së paku arsimin e lartë nga sfera e 
sportit ose të ketë fituar licenca të marra nga asociacion 
sportiv ndërkombëtar përkatës dhe  

- me aktgjykim gjyqësor të plotfuqishëm të mos i jetë 
shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalim për 
kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

(4) Përparësi gjatë zgjedhjes së trajnuesit nga paragrafi 
(1) i këtij neni, kanë kandidatët që njohin së paku një gjuhë 
botërore, që vërtetohet me posedimin e certifikatës së 
pranuar ndërkombëtare të lëshuar nga testues oficiel 
evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë 
ose vërtetim nga institucionni ndërkombëtar të nivelit A2 
të CEFR, respektivisht BULATS ose Aptis; ose TOEFL 
PBT së paku 310 pikë, TOEFL CBT së paku 35 pikë ose 
TOEFL IBT së paku 10 pikë, ose DELF, TEF ose 
certifikatë Gete. 

(5) Federata sportive përkatëse publikon shpallje 
publike për trajnues dhe kryen seleksionim të trajnuesve që 
i plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe të veçanta nga 
paragrafët (3) dhe (6) të këtij neni. 

(6) Trajnuesin nga paragrafi (4) i këtij neni e angazhon 
Akademia e Sportit më shumti për periudhë deri dy vite 
shkollore, e me pëlqim paraprak nga Ministria. 

(7) Kriteret e veçanta për trajnues nga paragrafi (1) i 
këtij neni, i përcakton ministri, me propozim të federatës 
sportive përkatëse, e me mendim paraprak  nga Agjencia 
për të Rinj dhe Sport dhe pëlqim të marrë nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë.  

 
Neni 16 

(1) Mjetet për financimin e Akademisë së Sportit 
sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, në 
mënyrë  dhe procedurë të përcaktuara me Ligjin për 
buxhetet e Republikës së Maqedonisë dhe Ligjin për 
realizim të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë. 

(2) Mjetet nga paragrafi (1) i këtij neni, Ministria i ua 
shpërndan akademive të sportit në bazë të matësve dhe 
kritereve për sistemim të mjeteve të akademive të sportit, 
që i përcakton ministri, e me pëlqim të marrë paraprak nga 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 

(3)  Ministria e kontrollon shfrytëzimin me dedikim të 
mjeteve nga paragrafi (2) i këtij neni. 

 
Neni 17 

(1) Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji 
dhe rregullave të miratuara në bazë të këtij ligji, kryen 
Ministria. 

(2) Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e dispozitave 
të këtij ligji dhe rregullave të miratuara në bazë të këtij ligji 
kryen Inspektorati Shtetëror i Arsimit, në pajtimin me 
ligjin. 

 
Neni 18 

(1) Gjobë në shumë  prej 1 000 deri në 1 500 euro në 
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
Akademisë së Sportit, nëse: 

- regjistron nxënës që nuk posedon vërtetim se posedon 
aftësi për shkathtësi sportive për regjistrim në Akademinë e 
Sportit (neni 9 paragrafi (2) i këtij ligji) dhe 

- angazhon trajnues të nxënësit që nuk i plotëson 
kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për trajnues (neni 15 
i këtij ligji).  

(2) Gjobë në shumë prej 700 deri në 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet personit përgjegjës 
në Akademinë e Sportit për kundërvajtje nga paragrafi (1) i 
këtij neni. 

 
Neni 19 

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të 
miratohen në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 20 

Paralelet ekzistuese në SHSHKF "Metodija Mitevski 
Brico" -Shkup,   SHMK "Kuzman Shapkarev" - Manastir, 
SHMK Gjimnazi "Koço Racin" -  Veles SHMK 
"Gostivar"-Gostivar, SHKTH "Vanço Pitoshevski" - Ohër, 
SHMK Gjimnazi "Mirçe Acev" – Prilep, SHMK "Kole 
Nehtenin" - Shtip dhe SHMK "Nikolla Karev" në 
Strumicë, në të cilat realizohet programi eksperimental për 
futboll, hendboll, basketboll dhe tenis, me ditën  e 
themelimit të Akademisë së Sportit në pajtim me nenin 6 të 
këtij ligji, vazhdojnë me punë si paralele të Akademisë së 
Sportit. 

 
Neni 21 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do 
të fillojë të zbatohet  nga viti shkollor 2015/2016. 



1 август 2014  Бр. 115 - Стр. 23 

 
 

3545. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 30 јули 2014 година. 
 

Бр. 07-3052/1 Претседател 
30 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Во Законот за катастар на недвижности („Службен 
весник на Република Македонија“ број  55/13 и 41/14), 
во членот 2 точка 6 по зборот „граници“ се додаваат 
зборовите: „со една катастарска култура и класа“. 

Во точката 27 сврзникот „и“ на крајот од реченица-
та се заменува со точка и запирка. 

Во точката 28 точката на крајот од реченицата се 
заменува со точка и запирка и се додаваат две нови 
точки 29 и 30, кои гласат:  

„29. „Заинтересирано лице“ е лице кое за докажува-
ње на својот правен интерес за поднесување на пријава 
за запишување, покрај правен основ за запишување и 
геодетски елаборат, прилага и изјава заверена кај нотар 
во која се содржани основите за правниот интерес и 

„30. „Фиктивни евиденции“ се евидентирања на 
површини на катастарска парцела кои не биле исцрта-
ни на катастарскиот план, а биле евидентирани во ка-
тастарскиот операт.“   

 
Член 2 

Во членот 4 став (2) зборот „четири“ се заменува со 
зборот  „три“, а по зборот „дополнува“ се става точка и 
зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

 
Член 3 

Во членот 8 став (1) по алинејата 11 се додава нова 
алинеја 12, која гласи: 

„- водење регистар на цени и закупнини,“. 
Ставот (2) се менува и гласи: 
„Премерот и одржувањето на државната граница, 

премерот во функција за запишување на недвижности 
сопственост на Република Македонија, геодетските ра-
боти за посебни намени од значење за Република Ма-
кедонија, премерот во функција на ажурирање на пода-
тоците за недвижностите по службена должност, 
канцелариските геодетски работи за посебни намени, 
премерот во функција на изготвување на топографски-
те карти, премер за примателите на социјална и по-
стојана парична помош и на лицата со ниски бруто 
примања до 168.000 денари годишно во постапката на 
утврдување правен статус на бесправно изградени об-
јекти, како и други геодетски работи пропишани со 
друг закон ги врши Агенцијата.“ 

Во ставот (3) по зборовите: „За утврдување на“ се 
додаваат зборовите: „работите од премерот во функци-
ја за запишување на недвижностите сопственост на Ре-
публика Македонија, како и за утврдување на“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) При извршување на надлежностите од овој 

член Агенцијата не наплаќа административни такси.“ 
  

Член 4 
Во членот 11 став (1) алинеја 11 по зборот „пот-

врдување“ се додаваат зборовите: „и продолжување“. 
 

Член 5 
Во членот 27 став (1) по зборовите: „Регистарот за 

просторни единици“ се додаваат зборовите: „Региста-
рот на цени и закупнини“. 

 
Член 6 

Во членот 68 став (2) алинеја 3 сврзникот „и“ се за-
менува со запирка и се додава нова алинеја 4, која 
гласи: 

„- податоци за година на градба, година на рекон-
струкција и материјал на градба и“. 

 
Член 7 

Во  членот 76 по ставот (5) се додава нов став (6), 
кој гласи: 

„(6) Плодното земјиште и природното неплодно 
земјиште се означува како земјоделско земјиште, а 
вештачкото неплодно земјиште се означува како гра-
дежно земјиште.“ 

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8). 
  

Член 8 
Во членот 83 по ставот (3) се додава нов став (4), 

кој гласи: 
„(4) При дигитализацијата на катастарските пла-

нови, за катастарските парцели за кои податоците за 
носителите на правата на недвижности во катастарски-
от операт се преземени од катастарот на земјиште врз 
основа на фиктивните евиденции, како површина на 
катастарската парцела се запишува површината која 
произлегува од дигитализираниот катастарски план, а 
податоците за носителите на правата се запишуваат во 
сразмерен идеален дел.“  

Ставовите (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (5), 
(6), (7) и (8). 

 
Член 9 

Во  членот 104 ставовите (2) и (3) се бришат. 
Ставот (4) станува став (2). 
 

Член 10 
Насловот пред членот 108 и членот 108 се менуваат 

и гласат: 
 
„Услови за полагање на испит за стекнување  

на овластување за овластен геодет 
 

Член 108 
(1) Овластен геодет може да биде лице кое положи-

ло испит за стекнување на овластување за овластен ге-
одет. 

(2) Испит за стекнување на овластување за овластен 
геодет може да полага лице кое ги исполнува следниве 
услови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- да има завршен VII/1 степен студии по геодезија 

или да има стекнати најмалку 300 кредити според Ев-
ропскиот кредит трансфер систем (ЕКТС ) од областа 
на геодезијата и 
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- да има најмалку две години работно искуство на 
геодетски работи по исполнувањето на условите од 
алинејата 2 на овој став. 

(3) Издадените овластувања за овластени геодети 
Агенцијата ги запишува во Именикот на овластени гео-
дети, кој го води Агенцијата.“ 

 
Член 11 

По членот 108  се додаваат 12 нови наслови и 12 
нови члена 108-а, 108-б, 108-в, 108-г, 108-д, 108-ѓ, 108-
е, 108-ж, 108-з, 108-ѕ, 108-и и 108-ј, кои гласат:  

 
„Делови на испитот, области и програма 

 
Член 108-а 

(1) Испитот се состои од два дела, и тоа: 
- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува тео-

ретското знаење на кандидатите и  
- втор дел (студија на случај), со кој се проверува 

способноста на кандидатите за примена на законите во 
практиката.  

(2) Првиот дел од испитот од ставот (1) на овој член 
се полага писмено по електронски пат, со одговарање 
на определен број прашања во вид на решавање на 
електронски тест на компјутер. 

(3) Првиот дел од испитот се полага по областите:  
 1) основни геодетски работи и картографија; 
2) катастарски планови и планови на ифраструктур-

ни објекти; 
 3) премер, геодетски работи за посебни намени, ге-

одетски елаборати и електронски деловодник и  
4) катастар на недвижности и уредување и управу-

вање со недвижности.  
(4) Вториот дел од испитот се состои од: 
-  опис на индивидуален случај од областа од ставот 

(3) точка 2 на овој член  (прва студија на случај) и од 
областа од ставот (3) точка  3 на овој член (втора сту-
дија на случај) и  

- прашања кои треба кандидатот да ги одговори врз 
основа на анализата на случаите. 

(5) Испитот се полага најмалку два пати во година-
та според програма  во која се содржани градивото, 
прописите и литературата. 

 
Формирање на бази на прашања за полагање  

на испитот 
 

Член 108-б 
(1) Базите на прашања за првиот и базите на студии 

на случај и прашања за вториот дел на испитот од чле-
нот 108-а од овој закон ги изготвуваат: 

 - двајца професори од областа на геодезијата, наз-
начени од деканот на високообразовната институција 
од областа на геодезијата и 

- пет лица вработени во Агенцијата, определени од 
директорот на Агенцијата, од кои три лица со завршен 
VII/1 степен студии по геодезија или со стекнати нај-
малку 300 кредити според Европскиот кредит трансфер 
систем (ЕКТС) од областа на геодезијата, со овластува-
ње за овластен геодет и со најмалку шест години ра-
ботно искуство во геодезијата и две лица со завршен 
VII/1 степен правни студии или со стекнати најмалку 
300 кредити според Европскиот кредит трансфер сис-
тем (ЕКТС) од областа на правото и со најмалку шест 
години работно искуство од областа на правото.  

(2) Прашањата од првиот дел од испитот и праша-
њата и студиите на случај од вториот дел од испитот ги 
верификува Комисија составена од: 

-  двајца претставници определени од Управниот 
одбор на  Комората на трговци поединци овластени ге-
одети и трговски друштва за геодетски работи од об-
ласта на геодезијата со завршен VII/1 степен студии по 

геодезија или со стекнати најмалку 300 кредити според 
Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) од областа 
на геодезијата и 

-троjца претставници од Агенцијата од кои двајца 
со завршен VII/1 степен студии по геодезија или со 
стекнати најмалку 300 кредити според Европскиот кре-
дит трансфер систем (ЕКТС) од областа на геодезијата, 
со овластување за овластен геодет и со најмалку десет 
години работно искуство во геодезијата и еден со зав-
ршен VII/1 степен правни студии или со стекнати нај-
малку 300 кредити според Европскиот кредит трансфер 
систем (ЕКТС) од областа на правото и со најмалку де-
сет години работно искуство во правото, назначени од 
директорот на Агенцијата. 

(3) При составувањето на Комисијата од ставот (2) 
на овој член е потребно да се запази принципот на со-
одветна и правична застапеност. 

(4) Комисијата од ставот (2) на овој член врши и ре-
визија и ажурирање на базите на прашања и базите на 
студии на случај, најмалку еднаш годишно. 

(5) При ревизијата Комисијата особено ги има 
предвид промените на прописите на кои е засновано 
прашањето, односно случајот, бројот на кандидати кои 
го одговарале, успешноста во одговарањето на истите, 
како и други критериуми кои можат да влијаат врз по-
добрувањето на квалитетот на базите на прашања. 

(6) Врз основа на извршената ревизија и ажурирање 
на базите на прашања и базите на студии на случај, Ко-
мисијата одлучува прашањата и студиите на случај да 
бидат изменети или целосно отстранети од базите. 

(7) Лицата од ставот (1) на овој член и членовите на 
Комисијата за верификација од ставот (2) на овој член 
имаат право на  паричен надоместок што го определува 
Управниот одбор на Агенцијата. 

(8) Износот на паричниот надоместок од ставот (7) 
на овој член се определува врз основа на бројот на из-
готвени прашања и студии на случај, како и сложенос-
та на материјата. 

(9) Годишниот износ на паричниот надоместок од 
ставот (7) на овој член не го надминува нивото на три 
просечни месечни бруто плати во Република Македо-
нија во претходната година објавени од Државниот за-
вод за статистика.   

 
Поднесување на барање за полагање на испитот и 

постапување по барањето 
 

Член 108-в 
(1) Барањето за полагање на испитот кандидатот го 

поднесува до Агенцијата.  
(2) Со барањето за полагање на испитот кандидатот 

е должен да поднесе докази за исполнување на услови-
те за полагање на испитот, пропишани со овој закон.  

(3)  Директорот на Агенцијата, или од него овласте-
но лице, со решение утврдува дали кандидатот ги ис-
полнува условите за полагање на испитот.  

(4) Против решението со кое е одбиено барањето за 
полагање на испитот може да се поведе управен спор 
пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на ре-
шението.  

 (5)  На кандидатот на кој му е одобрено барањето 
за полагање на испитот, му се определува времето и 
местото за полагање на испитот, а кандидатот се извес-
тува најдоцна во рок од осум дена пред полагањето на 
испитот.  

(6) На кандидатот му се овозможува да започне да 
го полага испитот во првиот нареден термин од денот 
на одобреното барање за полагање на испитот. 



1 август 2014  Бр. 115 - Стр. 25 

 
 

Работи сврзани со спроведување на испитот 
 

Член 108-г 
(1) Стручните и административните работи за пот-

ребите на спроведување на испитот ги врши Агенци-
јата, а испитот технички го спроведува правно лице ре-
гистрирано во Централниот регистар избрано од 
Агенцијата. 

(2) Испитот се полага во просторија за полагање на 
испит, посебно опремена со материјално-техничка и 
информатичка опрема, интернет врска и опрема за сни-
мање на полагањето. 

(3) Јавноста се информира за датумот и времето на 
полагањето на испитот  најмалку три дена пред одржу-
вањето на испитот. 

(4) Полагањето на испитот се снима и во живо се 
емитува на веб страницата на Агенцијата, а ако поради 
технички причини снимањето се прекине, снимката од 
целиот испит се поставува на веб страницата на 
Агенцијата. 

 (5) Во просторијата за полагање на испитот, за вре-
ме на полагање на испитот се присутни двајца прет-
ставници од Агенцијата, еден претставник од Комората 
на трговци поединци овластени геодети и трговски 
друштва за геодетски работи, еден претставник од Вла-
дата на Република Македонија на предлог на Канцела-
ријата на претседателот на Владата и еден претставник 
од Министерството за информатичко општество и ад-
министрација (информатичар). 

 
Начин на полагање на испитот 

 
Член 108-д 

(1) Пред почетокот на полагањето на испитот, прет-
ставник од Агенцијата го утврдува идентитетот на кан-
дидатот со увид во лична карта. 

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот 
дел од испитот не му се дозволува користење на за-
кони, закони со коментар и објаснување, мобилен теле-
фон, преносни компјутерски уреди и други технички и 
информатички средства, претходно подготвени пред-
мети и слично. 

(3) На кандидатот за време на полагањето на втори-
от дел од испитот му се дозволува користење единстве-
но на закони (без коментари и објаснувања) кои во 
електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој 
кандидатот го полага испитот. 

(4) На кандидатот за време на полагањето на првиот 
и вториот дел од испитот не му се дозволува да контак-
тира со други кандидати или лица, освен со информа-
тичарот од членот 108-г став (5) од овој закон, во слу-
чај доколку има технички проблем со компјутерот. 

(5) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат 
отстранети за пет минути испитот продолжува, а до-
колку не бидат отстранети во овој рок испитот само за 
тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од нај-
многу три дена од денот на прекинувањето на испитот.  

(6) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери 
и тие не бидат отстранети во рок од пет минути, испи-
тот се прекинува за сите кандидати што го полагаат ис-
питот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од де-
нот на прекинувањето на испитот. 

(7) Доколку кандидатот при полагањето на првиот 
и вториот дел од испитот постапува спротивно од ста-
вовите (2), (3) и (4) на овој член, нема да му се дозволи 
натамошно полагање на испитот во тој термин.  

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член се смета 
дека кандидатот не го положил испитот и истото се 
констатира во записникот за полагање на испитот.  

(9) Овластените претставници од членот 108-г став 
(5) од овој закон за време на полагањето на испитот не 
смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во 

непосредна близина на кандидатот кој го полага испи-
тот, освен во случај на отстранување на технички проб-
лем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути. 

 
Прекин и продолжување на испитот 

 
Член 108-ѓ 

(1) Ако во текот на полагањето на испитот настанат 
оправдани причини поради кои кандидатот  не  може  
да  го  продолжи  полагањето  на  испитот  (болест, по-
родилно отсуство, школување во странство и слично), 
ќе се прекине испитот за определено време, кое не мо-
же да биде подолго од шест месеци.  

(2) Решение за продолжување на испитот донесува 
директорот на Агенцијата по молба на кандидатот. 
Молбата се поднесува во рок од осум дена од преста-
нокот на причините за одлагање на испитот, но најдоц-
на во рок од шест месеци.  

(3) Ако кандидатот не поднесе молба за продолжу-
вање на испитот во рокот определен во ставот (2) на 
овој член ќе се смета дeка испитот не го положил.  

(4) Против решението на директорот на Агенцијата 
од ставот (2) на овој член кандидатот може да поведе 
управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена 
од денот на приемот на решението.  

(5) Во продолжувањето на испитот, кандидатот не 
го полага оној дел од испитот што претходно веќе го 
полагал.  

 
Прв и втор дел од испитот 

 
Член 108-е 

(1) Испитот започнува со полагање на првиот дел 
(теоретскиот дел), а потоа на вториот дел (студиите на 
случај). 

(2) Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 де-
на по успешното полагање на првиот дел. 

(3) Првиот дел од испитот се полага за секоја од об-
ластите од членот 108-а од овој закон и содржи најмал-
ку по 15 прашања за секоја од областите со пет опции 
за заокружување од кои една е точна, две се слични, 
една не е точна во мал обем (на неа се губат мал број 
поени) и една не е точна во голем обем (на неа се губат 
поголем број поени). 

(4) Услов за полагање на вториот дел од испитот е 
кандитатот да го положи првиот дел од испитот во нај-
многу три последователни сесии. 

(5) Доколку кандидатот не го положил првиот дел 
од испитот согласно со ставот (4) на овој член, ќе се 
смета дeка испитот не го положил. 

(6) Вториот дел од испитот се состои од две студии 
на случај засновани на областа од членот 108-а став (3) 
точка 2 од овој закон  (прва студија на случај) и од об-
ласта од членот 108-а став (3) точка  3 од овој закон 
(втора студија на случај). 

(7) Прашањата кои се составен дел од студиите на 
случај се од областа на која е заснована студијата на 
случајот и имаат десет можни опции на одговори од 
кои една е точна, пет се слични и четири се различни. 

(8) Кандидатот мора вториот дел од испитот да го 
положи во две последователни сесии по завршувањето 
на првиот дел од испитот.          

(9) Доколку кандидатот не го положил вториот дел 
од испитот, ќе се смета дeка испитот не го положил. 

 
Вреднување на прашањата и единствен 

 електронски систем за полагање 
 

Член 108-ж 
(1) Полагањето на првиот дел од испитот се врши 

со одговарање на определен број прашања во вид на 
решавање на електронски тест на компјутер.  
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(2) Прашањата од тестот зависно од тежината се 
вреднуваат со поени определени во тестот.  

(3) Полагањето на вториот дел од испитот се врши 
со проучување на студиите на случај и одговарање на 
определен број прашања кои произлегуваат од студии-
те на случај, во вид на електронско софтверско реше-
ние (во натамошниот текст: електронска студија на 
случај). 

(4) Прашањата од студијата на случај зависно од те-
жината се вреднуваат со поени определени во студија-
та на случај.  

(5) Прашањата содржани во тестовите за полагање 
на првиот дел на испитот и нивните одговори, како и 
студиите на случај и прашањата кои произлегуваат од 
студиите и нивните одговори се чуваат во единствени-
от електронски систем за полагање на испитот. 

 (6) Електронскиот систем од ставот (5) на овој 
член содржи и јавно достапна база од најмалку 200 
прашања за секоја област, како и јавно достапна база 
од најмалку 50 студии на случај за потребите на втори-
от дел од испитот. 

(7) Во електронскиот систем е содржано и посочу-
вање на прописите и литературата во кои се содржани 
одговорите на прашањата од првиот дел од испитот и 
прописите за вториот дел од испитот. 

 (8) Бројот на прашања и студии на случај во базите 
од ставот (6) на овој член се зголемува за 10% го-
дишно. 

 (9) Резултатите од полагањето на првиот и вториот 
дел од испитот му се достапни на кандидатот на ком-
пјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото 
завршување. 

 
Пристапен код,  прекин и продолжување на испитот 

 
Член 108-з 

(1) На денот на полагањето на првиот, односно вто-
риот дел од испитот, претставник на Агенцијата му да-
ва на кандидатот пристапен код, односно лозинка со 
кој му се одобрува пристап во електронскиот систем од 
членот 108-ж став (5) од овој закон. 

(2) По одобрувањето на пристапот, кандидатот до-
бива електронски тест за првиот дел од испитот, однос-
но електронски студии на случај за вториот дел од ис-
питот, компјутерски генерирани, чија содржина по слу-
чаен избор ја одредува софтверот на електронскиот 
систем од членот 108-ж став (5) од овој закон, од бази-
те од членот 108-ж став (6) од овој закон. 

(3) Првиот и вториот дел од испитот содржат упат-
ство за начинот на решавање на истиот, за кое прет-
ставник на Агенцијата дава појаснување, пред да за-
почне полагањето на испитот. 

(4) Електронскиот систем за полагање на испитот 
не може да дозволи постоење на идентична содржина 
на електронски тест за првиот дел од испитот, односно 
електронска студија на случај за вториот дел од испи-
тот во еден термин за повеќе од еден кандидат. 

(5) Во случај на спреченост на спроведување на 
првиот или вториот дел од испитот, поради причини 
што доведуваат до техничка неможност на функциони-
рање на електронскиот систем од членот 108-ж став (5) 
од овој закон, полагањето на испитот се прекинува. 

(6) Доколку причините од ставот (5) на овој член се 
отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на 
испитот, истиот се продолжува веднаш по нивното от-
странување. 

(7) Доколку причините од ставот (5) на овој член не 
се отстранат во рокот од ставот (6) на овој член, испи-
тот се презакажува за друг термин. 

Времетраење на испитот 
 

Член 108-s 
(1) Вкупното траење на времето определено за од-

говарање на прашањата од првиот дел од тестот за по-
лагање на испитот, изнесува 45 минути за секоја од об-
ластите наведени во членот 108-а став (3 ) од овој за-
кон. 

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат 
кој со точни одговори на прашањата од тестот пости-
гнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени пози-
тивни поени.  

(3) Вкупното траење на времето определено за од-
говарање на прашањата за секоја од студиите на случај 
од вториот дел изнесува 45 минути.  

(4) Се смета дека испитот го положил оној кандидат 
кој со точни одговори на прашањата од секоја од сту-
диите на случај постигнал најмалку 70% од вкупниот 
број предвидени позитивни поени.  

 
Овластување и ревизија на спроведените на испити 

 
Член 108-и 

(1) На кандидатите кои го положиле испитот им се 
издава овластување во рок од 15 дена од денот на зав-
ршувањето на испитот. 

 (2) На барање на кандидатот, Агенцијата го инфор-
мира за направените грешки во тестот за полагање на 
испитот, со овозможување непосреден увид во тестот.  

(3) Тестовите и студиите на случај се користат и се 
даваат на кандидатот само за време на полагањето на 
испитот.  

(4) Материјалите од одржаните испити, особено 
хартиените верзии од тестовите и студиите на случај за 
полагање на испитот и специмените за проверка на 
точноста на одговорите на тестот и студиите на случај, 
како и снимките од одржаните испити се чуваат во 
Агенцијата. 

(5) Директорот на Агенцијата формира Комисија за 
ревизија на одржаните испити, која во својата работа 
ги користи материјалите од ставот (4) на овој член и во 
која, покрај претставник од Агенцијата и претставник 

од Комората на трговци поединци овластени геодети и 
трговски друштва за геодетски работи, членуваат и 
претставник од Владата на Република Македонија и 
информатичар од Министерството за информатичко 
општество и администрација определени од Владата на 
Република Македонија. 

(6) Комисијата од ставот (5) на овој член се соста-

нува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на на-
чинот на спроведување на најмалку два испити одржа-
ни во тековната година. 

(7) Комисијата има право да изврши ревизија и на 
начинот на спроведување на испитите одржани во по-
следните пет години до денот на одржувањето на сос-
танокот на Комисијата, но не порано од денот на при-
мена на овој закон. 

(8) Доколку Комисијата утврди нерегуларности во 
спроведувањето на испитот од страна на поединци во 
смисла на членот 108-д став (2) од овој закон, предлага 
одземање на овластувањето од ставот (1) на овој член. 

(9) Директорот донесува решение за одземање на 
овластувањето врз основа на предлогот на Комисијата 
во рок од три дена од приемот на предлогот. 
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(10) Против решението од ставот (9) на овој член 
може да се поведе управен спор пред надлежен суд во 
рок од 30 дена од приемот на решението. 

    
Трошоци за полагање на испитот 

 
Член 108-ј 

 (1) Трошоците за полагање на испитот ги сноси 
кандидатот.  

 (2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој 
член ја определува Управниот одбор на Агенцијата врз 
основа на реално направените трошоци за полагање  на  
испитот, неопходни  за спроведување на првиот и вто-
риот дел на испитот, подготовката на базите на пра-
шања, спроведувањето на електронскиот тест, изготву-
вање на материјали и покани и изготвување на овласту-
вања.  

(3) Трошоците за полагање на испитот се уплатува-
ат на сметката на сопствени приходи на Агенцијата.  

(4) Ако трошоците не се уплатени на соодветна 
сметка на Агенцијата, најдоцна 15 дена пред денот оп-
ределен за спроведување на испитот, на кандидатот не 
му се дозволува  полагање на испитот.  

(5) Ако кандидатот во рок од една година од денот 
на уплатата на средствата не го полага испитот, уплате-
ните средства се враќаат согласно со закон.“ 

 
Член 12 

Во членот 109 став (3) точката на крајот од втората 
реченица се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: „како и доказ за платен надоместок за продолжу-
вањето. Имателот на овластувањето вработен во 
Агенцијата, наместо сертификат доставува потврда за 
работен однос во Агенцијата.“ 

Во ставот (7) по зборот „потврдување“ се додаваат 
зборовите: „и за продолжување“. 

 
Член 13 

Во членот 112 став (1) алинеја 9 сврзникот „и“ на 
крајот од реченицата се заменува со запирка. 

Во алинејата 10 точката на крајот од реченицата се 
заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 11, 
која гласи: 

„- ако се утврди дека при стекнувањето на овласту-
вањето не ги исполнувал условите по однос на видот и 
степенот на образование, државјанство и работно ис-
куство, пропишани со закон.“ 

 
Член 14 

Членот 113 се менува и гласи: 
„(1) Овластениот геодет на кого му е одземено ов-

ластувањето во случајот од членот 112 став (1) алинеи 
1, 2, 3, 4, 8 и 10 од овој закон не може пред истекот на 
пет години од денот на одземањето на овластувањето 
да поднесе барање за полагање на испит, а овластениот 
геодет на кого му е одземено овластувањето во случа-
јот од  членовите 108-и ставови  (8) и (9) и 112 став (1) 
алинеја 11 од овој закон не може пред истекот на една 
година од денот на одземањето на овластувањето да 
поднесе барање за полагање на испит. 

(2) За стекнување на новото овластување од ставот 
(1) на овој член лицето треба да положи испит за стек-
нување овластување за овластен геодет под услови 
пропишани со овој закон.“  

 
Член 15 

Членот 116 се менува и гласи: 
„Програмата за полагање на испитот за овластува-

ње за овластен геодет, критериумите во однос на прос-
торните услови и материјално-техничката и информа-
тичката опрема на просториите за полагање на испи-
тот, начинот на бодирање на првиот и вториот дел од 

испитот, формата и содржината на овластувањето за 
овластен геодет, начинот на продолжување, потврду-
вање, престанок и одземање на овластувањето за овлас-
тен геодет, како и формата, содржината и начинот на 
водење на Именикот на овластени геодети ги пропишу-
ва Управниот одбор на Агенцијата.“ 

 
Член 16 

Во членот 119 став (1) алинеја 1 зборот  „/подруж-
ницата“ се брише. 

 
Член 17 

Во членот 121 алинeја 2 сврзникот „и“ на крајот од 
реченицата се заменува со запирка и се додава нова 
алинеја 3, која гласи: 

„- да го истакнат Тарифникот од членот 125 од овој 
закон на видно место во нивното седиште, како и во 
нивната подружница доколку имаат и“.  

  
Член 18 

Во членот 123 став  (2) зборовите: „за посебни на-
мени“ се бришат. 

 
Член 19 

Во членот 129 по алинејата 4 се додаваат две нови 
алинеи 5 и 6, кои гласат: 

„- го уредува начинот на постапување по предмети-
те во случаите кога трговецот поединец овластен гео-
дет, односно трговското друштво за геодетски работи 
ќе биде избришано од Именикот на трговци поединци 
овластени геодети и трговски друштва за геодетски ра-
боти, 

- врши распоредување на нерешените предмети на 
трговците поединци овластени геодети, односно тргов-
ските друштва за геодетски  во случај кога се избриша-
ни од Именикот на трговци поединци овластени геоде-
ти и трговски друштва за геодетски работи, на трговци 
поединци овластени геодети и трговски друштва за ге-
одетски работи кои се со најблиско седиште до седиш-
тето на трговците поединци овластени геодети, однос-
но трговските друштва за геодетски работи кои биле 
избришани од Именикот, при што води сметка за по-
деднакво распоредување на предметите.“ 

 
Член 20 

По членот 141 се додаваат три нови наслови и три 
нови члена 141-а, 141-б и 141-в, кои гласат:  

 
„Доставување на пријави за запишување од субјек-
ти кои спроведуваат постапки сврзани со недвиж-

ностите 
 

Член 141-а 
(1) Извршителите, заложните доверители и надлеж-

ните органи кои спроведуваат постапки сврзани со нед-
вижностите согласно со закон, можат до Агенцијата да 
достават пријава за запишување на недвижностите кои 
при востановување на катастарот на недвижностите ос-
танале со незапишани права. 

(2) Кон пријавата субјектите од ставот (1) на овој 
член треба да поднесат правен основ за запишување, 
геодетски елаборат и доказ за платен надоместок за за-
пишувањето. 

 
Запишување на катастарски парцели со повеќе  

катастарски култури и класи 
 

Член 141-б 
(1) Катастарските парцели кои при востановување-

то на катастарот на недвижности се запишани со пове-
ќе катастарски култури, во одржување на катастарот на 
недвижности се запишуваат како катастарски парцели 
со единствена ознака за земјоделско или градежно зем-
јиште во зависност од начинот на користење. 
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(2) Катастарските парцели кои при востановување-
то на катастарот на недвижности се запишани со една 
катастарска култура, а со повеќе катастарски класи, во 
одржување на катастарот на недвижности се запишува-
ат како катастарски парцели со катастарска класа која 
зафаќа поголема површина од катастарската парцела.  

 
Обврска за електронско доставување на пријавите 
и правните основи и за прибавување на податоци 

 
Член 141-в 

(1) Судовите, министерствата, органите на држав-
ната управа, единиците на локалната самоуправа, нота-
рите, извршителите и сите други субјекти со пренесени 
јавни овластувања, сите исправи кои содржат правен 
основ врз основа на кој се врши запишување во катас-
тарот на недвижостите, заедно со пријавите за запишу-
вање и доказот за платен надоместок, се должни  по 
електронски пат да ги доставуваат до Агенцијата. 

(2) Трговците поединци овластени геодети и тргов-
ските друштва за геодетски работи се должни по елек-
тронски пат да ги прибавуваат податоците потребни за 
изготвување на геодетските елаборати.“ 

  
Член 21 

Во членот 155 став (1) по алинејата 3 се додава нова 
алинеја 4, која гласи: 

„- лист за предбележување на инфраструктурен об-
јект,“. 

Во ставот (2) зборовите: „алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 
и 12“ се заменуваат со зборовите: „алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 11, 12 и 13“, а зборовите: „алинеи 6, 7, 8, 9, 13 и 14“ 
се заменуваат со зборовите: „алинеи 7, 8, 9, 10, 14 и 
15“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Податоците од ставот (1) алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

9 и 11 на овој член во кои се содржани и податоци за 
ЕМБГ се издаваат на начин што податокот за ЕМБГ не 
треба да биде непотребно видлив, согласно со пропи-
сите за заштита на личните податоци.“ 

 
Член 22 

Во членот 158  став (2) алинеја 1 по запирката се 
додаваат зборовите: „со нивните адресни податоци, ка-
ко и податоци за ЕМБГ, односно ЕМБС“. 

 
Член 23 

По членот 158 се додава нов наслов и нов член 158-
а, кои гласат: 

 
„Лист за предбележување на инфраструктурен  

објект 
 

Член 158-а 
(1) Листот за предбележување на инфраструктурен 

објект се издава за предбележаното право на сопстве-
ност на инфраструктурен објект кога е во фаза на 
градба. 

(2) Листот од ставот (1) на овој член содржи: 
- податоци за лицата кои имаат право на градење 

согласно со одобрението за градење, со нивните адрес-
ни податоци, како и податоци за ЕМБГ, односно 
ЕМБС, 

- податоци за број на инфраструктурниот објект 
преземени од основниот проект заверен од надлежниот 
орган, 

- единствен идентификатор, 
- име на инфраструктурниот објект, 
- описен и просторен податок за почетокот и крајот 

на инфраструктурниот објект и 

- податоци за правото на залог (хипотека) на ин-
фраструктурниот објект и на другите правни дела во 
врска со запишаното предбележување.“  

 
Член 24 

Во членот 159 став (1) алинеја 3 точката се замену-
ва со запирка и се додаваат зборовите: „со нивните ад-
ресни податоци, како и податоци за ЕМБГ, односно 
ЕМБС.“ 

 
Член 25 

Во членот 160 став (1) алинеја 3 точката се замену-
ва со запирка и се додаваат зборовите: „со нивните ад-
ресни податоци, како и податоци за ЕМБГ, односно 
ЕМБС.“ 

 
Член 26 

Во членот 163 по зборовите: „се докажува дека ли-
цето“ се додаваат зборовите: „со наведен податок за 
ЕМБГ, односно ЕМБС“. 

 
Член 27 

Во членот 171 ставот (3) се менува и гласи: 
„По истекот на шест месеци од денот на извршено-

то предбележување, предбележувањето не произведува 
правно дејство и може да се брише по  пријава на носи-
телот на правото на сопственост на недвижноста на ко-
ја е извршено предбележувањето.“ 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Доколку бришењето на предбележувањето не 

се изврши во рокот утврден во ставот (3) на овој член, 
Агенцијата по службена должност ќе го избрише пред-
бележувањето.“ 

Ставот (4) станува став (5). 
 

Член 28 
Во членот 172 став  (1) по зборовите: „кои се во 

функција на посебниот дел од зградата“ се додаваат 
зборовите: „на другите објекти и на инфраструктурни-
те објекти“.  

 
Член 29 

Во членот 173 став (1) по зборовите: „согласно со 
закон“ се додаваат зборовите: „договори за доживотна 
издршка, договори за дар во случај на смрт“. 

   
Член 30 

Во членот 174 став (1) алинеја 4 сврзникот „и“ се 
заменува со запирка.  

Во алинејата 5 точката на крајот од реченицата се 
заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 6, 
која гласи: 

„- изјави заверени кај нотар врз основа на кои може 
да се изврши запишување на правата на недвижнос-
тите, чие поднесување е задолжително утврдено со 
овој или со друг закон.“ 

Во ставот (2) по зборовите: „овој член, правото на“ 
се додава зборот „сопственост“. 

  
Член 31 

Во членот 185 ставот (3) се менува и гласи: 
„Доколку при споредувањето се утврди дека не по-

стои соодветност на податоците согласно со членот 
175 став (3) од овој закон, пријавата за запишување се 
одбива со потврда за одбивање, а се врши  евидентира-
ње на инфраструктурниот објект во катастарот на ин-
фраструктурни објекти. За извршеното  евидентирање 
подносителот на пријавата се известува со потврдата за 
одбивање.“  

 
Член 32 

Членот 187 се менува и гласи: 



1 август 2014  Бр. 115 - Стр. 29 

 
 

„(1) Потврдите од членовите 152, 153 и 184 и 185 
ставови (2) и (3) и известувањата од членот 185 став (4) 
од овој закон донесени по пријавите и прилозите кон 
истите доставени во електронска форма во Агенцијата, 
се доставуваат до подносителите на пријавите во елек-
тронска форма. 

(2) Доставувањето од ставот (1) на овој член се 
врши преку електронскиот шалтер на Агенцијата. 

(3) Како време на уредно извршено доставување се 
смета времето кога потврдите/известувањата од ставот 
(1) на овој член се донесени и станале достапни преку 
електронскиот шалтер до подносителите на пријавите. 

(4) Кога пријавите за запишување/евидентирање во 
име и за сметка на носителите на правата на недвиж-
ностите по електронски пат до Агенцијата ги доставу-
ваат судовите, министерствата, органите на државната 
управа, единиците на локалната самоуправа, нотарите, 
извршителите и сите други субјекти со пренесени јавни 
овластувања, потврдите/известувањата  доставени до 
нив по електронски пат, се должни во рок не подолг од 
три работни дена да ги достават до носителите на пра-
вата во чие име е поднесена пријавата.  

(5) Кога пријавите и прилозите кон истите се доста-
вени во писмена форма, потврдите во писмена форма 
се доставуваат до подносителите на пријавите со пре-
давање од страна на Агенцијата или по пошта, во рок 
од три дена од денот на извршеното запишување. 

(6) Доколку во случајот од ставот (5) на овој член 
не може да се изврши достава на потврдите/известува-
њата, доставата се врши со објава на потврдите/извес-
тувањата на огласна табла во просториите на Агенција-
та и на веб страницата на Агенцијата при што не се об-
јавува податокот за ЕМБГ.  Се смета дека доставата е 
извршена уредно по истекот на осум дена од денот на 
објавувањето на огласната табла или на веб страницата 
на Агенцијата. 

(7) За извршеното запишување/одбивање подноси-
телите на пријавите се информираат преку смс порака 
или е-маил во зависност од наведеното во пријавата.“ 

  
Член 33 

По членот 195 се додава нов наслов и нов член 195-
а, кои гласат: 

 
„Запишување недвижности за кои во катастарот на 

земјиште постоеле фиктивни евиденции 
 

Член 195-а 
По пријава на странка, кон која се доставува геодет-

ски елаборат и изјава за согласност за прифаќање на 
фактичката состојба дадена од носителите на правата 
на недвижностите кои биле евидентирани како резул-
тат на фиктивните евиденции во катастарот на зем-
јиште, заверена кај нотар, може да се изврши запишу-
вање на правата на недвижностите во катастарот на 
недвижностите во реални делови.“  

 
Член 34 

Во членот 196 став (1) зборовите:  „на промена“ се 
бришат. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Во случај кога разликите во податоците за пов-

ршината од ставот (1) на овој член се должат само на 
разлика како резултат на завршната обработка на по-
себните/заедничките делови од зградата (малтерису-
вање, изолација и слично), а се исполнети условите за 
запишување во катастарот на недвижностите пропиша-
ни со членот 176 од овој закон и е доставен геодетски 
елаборат, се врши запишување на намалената внатреш-
на површина содржана во геодетскиот елаборат.“ 

Член 35 
Членот 199 се менува и гласи: 
„(1) Потврдите од членовите 192 и 197 од овој за-

кон се доставуваат до подносителите на пријавите. 
 (2) Кога со потврдите за запишување од членот 197 

став (1) од овој закон се врши и промена на податоците 
за соседните катастарски парцели согласно со одредби-
те од членот 194 став (4) од овој закон, потврдите се 
доставуваат и до носителите на правата на соседните 
катастарски парцели. 

(3) Доставувањето на потврдите од ставовите (1) и 
(2) на овој член се врши согласно со одредбите од чле-
нот 187 од овој закон.“ 

 
Член 36 

Во членот 207 став  (2) по зборот „несоодветност“ 
се додаваат зборовите: „или не постои подобност на 
правните основи, согласно со членот 176 од овој за-
кон“. 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Доставувањето на потврдите од членот 206 од 

овој закон и на потврдите од ставовите (2) и (3) на овој 
член се врши согласно со одредбите од членот 187 од 
овој закон.“  

 
Член 37 

По членот 208 се додава нов наслов и нов член 208-
а, кои гласат: 

 
„Запишување промени на извршените запишувања 
во катастарот на недвижности како резултат на 
фиктивните евиденции во катастарот на земјиште 

 
Член 208 -а 

По пријава на странка, кон која се доставува геодет-
ски елаборат и изјава за согласност за прифаќање на 
фактичката состојба, дадена од носителите на правата 
на недвижностите запишани во идеални делови во ка-
тастарот на недвижности како резултат на фиктивните 
евиденции во катастарот на земјиште, заверена кај но-
тар, може да се изврши промена во катастарот на нед-
вижности со запишување право на недвижноста во ре-
ални делови.“ 

 
Член 38 

Во членот 209 став (1) алинеја 1 сврзникот „и“ се 
заменува со запирка и се додаваат зборовите: „грешка 
при дешифрацијата на недвижностите, грешка при 
исцртување на граничната линија на катастарската пар-
цела, како и грешка при исцртување и пресметување на 
податоците за инфраструктурните објекти“. 

Во алинејата 2 точката на крајот од реченицата се 
заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 3, 
која гласи: 

„- при внесувањето на податоците на катастарските 
планови и во електронската база на податоци.“ 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Доставувањето на потврдите донесени по пријава на 

странка се врши до подносителите на пријавите, како и до 
носителите на правата запишани во катастарот на нед-
вижностите на кои се однесува исправката на грешката, а 
доставувањето на потврдите по службена должност се 
врши до носителите на правата запишани во катастарот 
на недвижности на кои се однесува исправката на греш-
ката.  Доставувањето на потврдите се врши согласно со 
одредбите од членот 187 од овој закон.“ 

                                                                                     
Член 39 

Во членот 211 став (2) во втората реченица точката 
на крајот од реченицата се заменува со запирка и се до-
даваат зборовите: „до подносителите на пријавите, ка-
ко и до лицата кои се запишуваат како носители на 
правото.“ 
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Член 40 
Во членот 212 по ставот (3) се додава нов став (4), 

кој гласи: 
„(4) Кога предмет на ажурирање се и податоците за 

внатрешната површина на згради, посебни и заеднички 
делови од згради  и други објекти за кои не се прибра-
ни податоци при премерот на недвижностите, геодет-
скиот елаборат од став (2) на овој член не содржи изја-
ва заверена кај нотар.“ 

По ставот (4) кој станува став (5) се додава нов став 
(6), кој гласи: 

„(6) Кога со потврдите за ажурирање се врши и 
промена на податоците за соседните катастарски пар-
цели согласно со одредбите од ставот (3) на овој член, 
потврдите се доставуваат и до носителите на правата 
на соседните катастарски парцели.“ 

 
Член 41 

По членот 213 се додава нов наслов и нов член 213-
а, кои гласат: 

 
„Податоци за ЕМБГ, односно ЕМБС содржани  

во потврдите 
 

Член 213-а 
Во потврдите од членовите 83 став (2), 152, 153, 

184, 185 ставови (2) и (3), 192, 197 ставови (1) и (2), 
206, 207 ставови (2) и (3), 209 став (3), 211 и 212 од 
овој закон е содржан и податок за ЕМБГ, односно ЕМ-
БС за подносителите на пријавите за запишување.“ 

 
Член 42 

Во членот 217 ставот  (3) се брише. 
 

Член 43 
Насловот пред членот 218 и членот 218 се бришат. 
 

Член 44 
Во членот 220 зборовите: „став (3)“ се бришат. 
 

Член 45 
Насловот пред членот 221 и  членот 221  се менува 

и гласи: 
 

„Регистар на цени и закупнини 
 

Член 221 
(1) За спроведување на масовна процена на вред-

носта на недвижностите од членот 216 од овој закон, 
Агенцијата воспоставува  Регистар на цени и закуп-
нини.   

(2) Агенцијата по службена должност во Регистарот 
на цени и закупнини ги евидентира цените на недвиж-
ностите содржани во правните основи за промет на 
недвижности, кои се доставени во прилог на пријавите 
за запишување, односно за спроведување на промените 
во катастарот на недвижности. 

(3) Во Регистарот од ставот (1) на овој член се еви-
дентира и вредноста на недвижноста врз основа на која 
е пресметан данокот на промет на недвижноста, како и 
други податоци за недвижноста содржани во изјава да-
дена од продавачот заверена кај нотар. 

(4) Нотарите се должни кон пријавите и исправите 
за правен основ од ставот (2) на овој член  да  ја доста-
вуваат и изјавата од ставот (3) на овој член. 

(5) Во Регистарот од ставот (1) на овој член 
Агенцијата врши евидентирање и на вредноста на за-
купнините врз основа на податоците содржани во ис-
правите за правен основ со кои се востановува закуп на 
недвижности. 

(6) Органите, односно субјектите овластени да 
склучуваат, заверуваат или потврдуваат исправи за 
правен основ со кои се востановува закуп на недвиж-

ности се должни истите да ги доставуваат до Агенција-
та заради прибележување на закупот во катастарот на 
недвижностите и евидентирање на вредноста на закуп-
нините во Регистарот од ставот  (1) на овој член.  

(7) Кон исправите за правен основ од ставот (5) на 
овој член органите, односно субјектите доставуваат и 
доказ за платен надоместок и пријава за запишување, 
односно прибележување на закупот во катастарот на 
недвижностите. 

 (8) Бришење на прибележаните закупи во катаста-
рот на недвижности се врши врз основа на исправи за 
правен основ согласно со закон.“  

  
Член 46 

Членот 222 се менува и гласи: 
„(1) Начинот на вршење на масовната процена и 

промена на евидентираната вредност ги пропишува 
Владата на Република Македонија. 

(2) Формата и содржината на изјавата од членот  
221 став (3) од овој закон, како и начинот на водење, 
формата и содржината на Регистарот на цени и закуп-
нини, ги пропишува Управниот одбор на Агенцијата.” 

 
Член 47 

Во членот 237 зборовите: „185 став (2)“ се замену-
ваат со зборовите: „185 ставови (2) и (3)“. 

 
Член 48 

Во членот 241 став (2) точка 13 сврзникот „и“ на 
крајот од реченицата се заменува со точка и запирка. 

Во точката 14 точката на крајот од реченицата се 
заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 15, 
која гласи: 

„15)  го имаат истакнато Тарифникот од членот 125 
од овој закон на видно место во нивното седиште, како 
и во нивната подружница, доколку имаат.“  

 
Член 49 

Во членот 243 ставот (3) се менува и гласи: 
„Доколку при вршењето на работите од членот 241 

од овој закон се утврди неправилност во примената на 
одредбите од членот 118 став (2) од овој закон по од-
нос на исполнетоста на потребните услови за просто-
рии и опрема за извршување на геодетските работи и 
по однос на обврската за несодржење на зборот „катас-
тар“ во називот на трговците поединци овластени гео-
дети и трговските друштва за геодетски работи, членот 
121 алинеја 3 од овој закон, како и неправилност во 
примената на членот 126 од овој закон, во записникот 
се утврдува сторената неправилност, а овластеното 
службено лице поведува постапка за порамнување, од-
носно прекршочна постапка со укажување за отстрану-
вање на неправилноста во рок од 15 дена.“ 

 
Член 50 

Во членот 244  став (2) по зборовите: „110 став (1) 
алинеи 2 и 6“ се заменуваат со зборовите: „110 став (1) 
алинеи 2, 6 и 7“.  

 
Член 51 

Во членот 246 по ставот  (3) се додаваат два нови 
става (4) и (5), кои гласат: 

„(4) Глоба во износ од 10.000 до 20.000 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правното лице како носител на право, односно како 
имател на инфраструктурниот објект ако во рокот про-
пишан во членот 57 од овој закон не достави пријави за 
запишување/евидентирање на инфраструктурните об-
јекти. 

(5) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на одговорното ли-
це во правното лице за прекршокот од ставот (4) на 
овој член.“ 
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Член 52 
По членот 246 се додава нов член 246-а, кој гласи: 
 

„Член 246-а 
(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече на овластеното 
правно лице кое технички го спроведува испитот од  
членот 108-г од овој закон доколку не го снима, не го 
емитува во живо на веб страницата на Агенцијата и до-
колку не ја постави снимката од целиот испит на веб 
страницата на Агенцијата.  

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на овластениот прет-
ставник од членот 108-г став (5) од овој закон, доколку 
постапи спротивно на  членот 108-д став (9) од овој за-
кон. 

(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе и се изрече на овластената инс-
титуција која го спроведува испитот од членот 108 -г 
од овој закон, доколку не го прекине испитот согласно 
со членот 108-д ставови (5)  и (6) од овој закон. 

(4) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на директорот на 
Агенцијата ако не го донесе решението во рокот ут-
врден во членот 108-и став (9) од овој закон.“ 

 
Член 53 

Во членот 247 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече и на овластениот 
геодет кој не е вработен кај  трговец поединец овластен 
геодет, односно кај трговско друштво за геодетски ра-
боти, а извршува геодетски работи за трговец поединец 
овластен геодет, односно кај трговско друштво за гео-
детски работи  (член 110 став (2)).“ 

 
Член 54 

Во членот 248 став  (1) точка 2 по зборот „катастар“ 
се додаваат зборовите: „и не ги исполнува потребните 
услови за простории  и опрема“. 

По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4) го немаат истакнато Тарифникот од членот 125 

од овој закон на видно место во нивното седиште, како 
и во нивната подружница доколку имаат.“ 

 
Член 55 

Во членот 249 став  (1) точка 3 зборот „пет“ се за-
менува со бројот “15”. 

По точката 14 се додава нова точка 15, која гласи: 
„15) сторило повреда на одредбата од членот 110 

став (2) од овој закон по однос на обврската за неиз-
вршување на геодетски работи од страна на овластен 
геодет кој не е вработен кај него.“ 

    
Член 56 

Во членот 250 став (1) точката на крајот од речени-
цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
„освен за прекршокот од членот 246-а од овој закон за 
кој прекршочна постапка ќе води и прекршочна сан-
кција ќе изрече  надлежен суд.“ 

 
Член 57 

Имателите на инфраструктурните објекти се долж-
ни најдоцна до 24 април 2016 година до Агенцијата да 
достават пријави за запишување/евидентирање на 40% 
од вкупно доставените податоци за инфраструктурни 
објекти согласно со членот 256 став (1) од овој закон, а 
најдоцна до 24 април 2018 година да достават пријави 
за запишување/евидентирање на преостанатите  60% од 
доставените податоци за инфраструктурните објекти. 

Член 58 
Агенцијата се поврзува со единствениот електрон-

ски систем за полагање на испитот во рок од една годи-
на од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

 
Член 59 

Подзаконските акти предвидени во членот 15 од 
овој закон Управниот одбор на Агенцијата ќе ги  доне-
се во рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на овој закон.  

Прописот од членот 46 став (1) од овој закон, Вла-
дата на Република Македонија ќе го донесе во рок од 
две години од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

Прописот од членот 46 став (2) од овој закон, 
Управниот одбор на Агенцијата ќе го донесе во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

  
Член 60 

Започнатите постапки за полагање на испитот за ов-
ластување за овластен геодет до започнувањето на при-
мената на овој закон ќе завршат согласно со одредбите 
од прописите по кои започнале. 

 
Член 61 

Податоците од интабулационите книги запишани 
во катастарот на недвижности на име на правни лица 
како заложни доверители кои престанале да постојат ќе 
се бришат по пријава на носителите на правата на нед-
вижностите во рок од две години од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Кон пријавата за бришење на податоците од инта-
булационите книги од ставот 1 на овој член,  носители-
те на правата на недвижностите треба да достават до-
каз од надлежен субјект со кој ќе се тврди дека правно-
то лице запишано како заложен доверетил престанало 
да постои, а нема свој правен следбеник. 

 
Член 62 

Трговците поединци овластени геодети и трговски-
те друштва за геодетски работи се должни во рок од 
еден месец од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон да го усогласат своето работење согласно со одред-
бите од овој закон. 

 
Член 63 

Судовите, министерствата, органите на државната 
управа, извршителите и сите други субјекти со прене-
сени јавни овластувања, се должни во рок од шест ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на овој закон по 
електронски пат да се поврзат со Агенцијата. 

  
Член 64 

За недвижностите за кои не било извршено усогла-
сување на податоците за недвижностите согласно со 
одредбите од членовите 153 и 158 од Законот за катас-
тар на недвижности  („Службен весник на Република 
Македонија“ број 40/2008, 158/10, 17/11, 51/11 и 74/12) 
во рок од една година од денот на влегувањето во сила 
на овој закон Агенцијата по службена должност ќе из-
врши промена со усогласување на податоците за нед-
вижностите и за носителите на правата на недвижнос-
тите. За извршеното усогласување Агенцијата со пот-
врда за промена ќе ги извести носителите на правата на  
недвижностите запишани во катастарот на недвижнос-
ти на кои се однесува промената, односно усогласува-
њето. 

 
Член 65 

(1) Имателите на овластувањата за овластен геодет 
кои се стекнале со овластување согласно со условите 
кои биле пропишани со законот кој бил во сила во вре-
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мето на стекнувањето, а не ги исполнуваат условите за 
образование пропишани со овој закон, се должни во 
рок од четири години од влегувањето во сила на овој 
закон да го дооформат образованието.  

(2) На имателите на овластувањата за овластен гео-
дет кои во рокот од ставот (1) на овој член нема да го 
дооформат образованието, овластувањето за овластен 
геодет ќе им се одземе.  

(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член не 
се однесуваат на имателите на овластувањата за овлас-
тен геодет кои се стекнале со овластување согласно со 
условите кои биле пропишани со Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 
27/86, 17/91, 84/2005,109/2005 и 70/2006). 

 
Член 66 

Одредбите од членот 3 од овој закон со кои се ме-
нува членот 8 став (2) од Законот за катастар на нед-
вижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/13 и 41/14) во делот кој се однесува на 
премерот за примателите на социјална и постојана па-
рична помош и на лицата со ниски бруто примања до 
168.000 денари годишно во постапката на утврдување 
правен статус на бесправно изградени објекти,  ќе се 
применуваат до истекот на рокот за доставување на ге-
одетски елаборати утврден со Законот за постапување 
со бесправно изградени објекти. 

 
Член 67 

Одредбите од членот 30 став (2) од овој закон ќе се 
применуваат по истекот на рокот за поднесување на ба-
рања за приватизација на градежно земјиште во држав-
на сопственост, пропишан со Законот за приватизација 
и закуп на градежно земјиште во државна сопственост. 

 
Член 68 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а одредбите од членот 11 од овој закон ќе за-
почнат да се применуваат по една година од денот на 
влегувањето во сила. 

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR KADASTËR TË PATUNDSHMËRIVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për kadastër të patundshmërive ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/13 dhe 
41/14),  në nenin 2 pika 6 pas fjalës "kufij", shtohen fjalët: 
"me një kulturë dhe klasë kadastrale". 

Në pikën 27. lidhëza "dhe" në fund të fjalisë 
zëvendësohet me pikëpresje. 

Në pikën 28. pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 
"pikëpresje" dhe shtohen dy pika të reja 29 dhe 30, si 
vijojnë:  

"29. "Person i interesuar" është personi i cili për 
vërtetimin e interesit të tij juridik për parashtrim të 
fletëparaqitjes për regjistrim, krahas bazës juridike për 
regjistrim dhe elaboratit gjeodezik, dorëzon edhe deklaratë 
të verifikuar te noteri në të cilën përmbahen bazat për 
interesin juridik dhe  

30. "Evidenca fiktive" janë evidentime të sipërfaqeve të 
parcelës kadastrale të cilat nuk kanë qenë të regjistrura në 
planin kadastral, ndërsa kanë qenë të evidentuara në 
operatorin kadastral."   

Neni 2 
Në nenin 4 paragrafi (2) fjala "katër" zëvendësohet me 

fjalën "tre", ndërsa pas fjalës "plotësohet" vihet pikë dhe 
fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen. 

 
Neni 3 

Në nenin 8 paragrafi (1) pas alinesë 11 shtohet alineja e 
re 12, si vijon: 

"mbajtja e regjistrit të çmimeve dhe qirave,". 
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Matja dhe mirëmbajtja e kufirit shtetëror, matja në 

funksion për regjistrim të patundshmërive pronë e 
Republikës së Maqedonisë, punë gjeodezike për dedikime 
të veçanta me rëndësi për Republikën e Maqedonisë, matja 
në funksion të azhurnimit të të dhënave për patundshmëritë 
me detyrë zyrtare, punë gjeodezike të zyrës për dedikime të 
veçanta, matja në funksion të përpilimit të kartave 
topografike, matje për pranuesit e ndihmës sociale dhe të 
përhershme në para  dhe të personave me të hyra bruto të 
ulëta deri në 168.000,00 denarë në vit në procedurën e 
përcaktimit të statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa 
leje, si dhe punët tjera  gjeodezike të përcaktuara me ligj 
tjetër i kryen Agjencia". 

Në paragrafin (3) pas fjalëve: "Për përcaktim të" 
shtohen fjalët: "punëve nga matja në funksion për 
regjistrim të patundshmërive pronë e Republikës së 
Maqedonisë, si dhe për përcaktimin e". 

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon: 
"(4) Gjatë kryerjes së kompetencave sipas këtij neni 

Agjencia nuk arkëton taksa administrative." 
  

Neni 4 
Në nenin 11 paragrafi (1) alineja 11 pas fjalës 

"vërtetim" shtohen fjalët: "dhe vazhdim". 
 

Neni 5 
Në nenin 27 paragrafi (1) pas fjalëve: "Regjistri për 

njësi hapësinore", shtohen fjalët: "Regjistri i çmimeve dhe 
qirave". 

 
Neni 6 

Në nenin 68 paragrafi (2) alineja 3 lidhëza "dhe" 
zëvendësohet me presje dhe shtohet aline e re 4, si vijon: 

"- të dhëna për vitin e ndërtimit, vitin e rikonstruktimit 
dhe materialin e ndërtimit dhe". 

 
Neni 7 

Në nenin 76 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), 
si vijon: 

"(6) Toka pjellore dhe toka natyrore jopjellore shënohet 
si tokë bujqësore, ndërsa toka artificiale jopjellore shënohet 
si tokë ndërtimore." 

Paragrafët (6) dhe (7) bëhen paragrafë (7) dhe (8). 
  

Neni 8 
Në nenin 83 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), 

si vijon: 
"(4) Gjatë digjitalizimit të planeve kadastrale, për 

parcela kadastrale për të cilat të dhënat për bartësit e të 
drejtave të patundshmërive në operatin kadastral janë 
marrë nga kadastra e tokës në bazë të evidencave fiktive, si 
sipërfaqe e parcelës kadastrale regjistrohet sipërfaqja e cila 
del nga plani i digjitalizuar kadastral, ndërsa të dhënat e 
bartësit të të drejtave regjistrohen në pjesë ideale të 
prëpjesëtuar."  

Paragrafët (4), (5), (6) dhe (7) bëhen paragrafë (5), (6), 
(7) dhe (8). 

 
Neni 9 

Në nenin 104 paragrafët (2) dhe (3) shlyhen. 
Paragrafi (4) bëhet paragraf (2). 
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Neni 10 
Titulli para nenit 108 dhe neni 108 ndryshohet si 

vijojnë: 
 

"Kushte për dhënie të provimi për marrje të autorizimi 
për gjeodet të autorizuar 

 
Neni 108 

(1) Gjeodeti i autorizuar mund të jetë personi i cili e ka 
dhënë provimin për marrje të autorizimi për gjeodet të 
autorizuar. 

(2) Provimin për marrje të autorizimit për gjeodet të 
autorizuar mund ta japë personi i cili i plotëson kushtet si 
vijojnë: 

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- të ketë përfunduar shkallën VII/1 për gjeodezi dhe të 

ketë fituar së paku 300 kredi sipas Sistemit evropian të 
transferit të kredive (SETK) nga sfera e gjeodezis dhe  

- të ketë së paku dy vjet përvojë pune në punë të 
gjeodezisë pas plotësimit të kushteve nga alineja 2 të këtij 
neni. 

(3) Autorizimet e dhëna për gjeodetë të autorizuar 
Agjencia i regjistron në Listën e gjeodetëve të autorizuar, 
të cilën e mban Agjencia." 

 
Neni 11 

Pas nenit 108 shtohen 12 tituj të rinj dhe 12 nene të reja 
108-a, 108-b, 108-v, 108-g, 108-d, 108-gj, 108-е, 108-zh, 
108-z, 108-x, 108-i dhe 108-ј, si vijojnë:  

 
"Pjesë të provimit, sfera dhe programe 

 
Neni 108-a 

(1) Provimi përbëhet prej dy pjesëve, si vijon: 
- pjesa e parë (pjesa teorike), me të cilën kontrollohet 

dituria teorike e kandidatëve dhe   
- pjesë e dytë (studimi i rasti), me të cilën kontrollohet 

aftësia e kandidatëve për zbatim të ligjeve në praktikë.  
(2) Pjesa e parë e provimit nga paragrafi (1) të këtij 

neni jepet me shkrim në formë elektronike, me përgjigje të 
numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit 
elektronik në kompjuter. 

(3) Pjesa e  parë e provimit jepet për sferat:  
1) punë themelore të gjeodezisë dhe hartografia, 
2) plane kadastrale dhe plane të objekteve të 

infrastrukturës,  
3) matje, punë të gjeodezisë për dedikime të veçanta, 

elaborate gjeodezike dhe protokoll elektronik dhe  
4) kadastra e patundshmërive dhe rregullimi dhe 

menaxhimi me patundshmëritë.  
(4) Pjesa e dytë e provimit përbëhet nga: 
-  përshkrimi i rasti individual të sferës nga paragrafi 

(3) pika 2 të këtij neni (studim i parë i rastit) dhe të sferës 
nga paragrafi (3) pika 3 të këtij neni (studim i dytë i rastit), 
dhe   

- pyetje të cilave kandidati duhet t'u përgjigjet në bazë 
të analize të rasteve. 

(5) Provimi jepet së paku dy herë në vit sipas programit 
në të cilin përmbahen materiali, rregullat dhe literatura. 

 
Formimi i bazave të pyetjeve për dhënie të provimit 

 
Neni 108-b 

(1) Bazat e pyetjeve për pjesën e parë dhe bazat e 
studimeve të rastit dhe pyetjet për pjesën e dytë të provimit 
nga neni 108-a të këtij ligji i përpilojnë: 

 - dy profesorë nga sfera e gjeodezisë, të emëruar nga 
dekani i institucionit të lartë arsimor nga sfera e gjeodezisë,   

- pesë persona të punësuar në Agjenci, të caktuar nga 
drejtori i Agjencisë, prej të cilëve: 

- tre persona me shkallën VII/1 të përfunduar të 
studimeve për gjeodezi ose me së paku 300 kredi të fituara 
sipas sistemit evropian të transferit të kredive (SETK) nga 

sfera e gjeodezisë, me autorizim për gjeodet të autorizuar 
dhe me së paku gjashtë vjet përvojë pune në gjeodezi dhe 
dy persona me shkallën VII/1 të përfunduar të studimeve 
juridike ose me së paku 300 kredi të fituara sipas sistemit 
evropian të transferit të kredive (SETK) nga sfera e 
drejtësisë dhe me së paku gjashtë vjet përvojë pune nga 
sfera e drejtësisë.  

(2) Pyetjet nga pjesa e parë e provimit dhe pyetjet dhe 
studimet e rastit nga pjesa e dytë e provimit i verifikon 
Komisioni i përbërë prej: 

-  dy përfaqësuesve të caktuar nga Bordi Drejtues i 
Dhomës së tregtarëve individë gjeodetë të autorizuar dhe 
shoqërive tregtare për punë të gjeodezisë nga sfera e 
gjeodezisë me shkallën VII/1 të përfunduar të studimeve 
për gjeodezi ose me së paku 300 kredi të fituara sipas 
Sistemit evropian të transferit të kredive (SETK) nga sfera 
e gjeodezisë, 

- tre përfaqësues të Agjencisë, prej të cilëve dy me 
shkallën VII/1 të përfunduar të studimeve për gjeodezi ose 
me së paku 300 kredi të fituara sipas sistemit evropian të 
transferit të kredive (SETK) nga sfera e gjeodezisë, me 
autorizim për gjeodet të autorizuar dhe me së paku 10 vjet 
përvojë pune në gjeodezi dhe një me shkallën VII/1 të 
përfunduar të studimeve juridike ose me së paku 300 kredi 
të fituara sipas Sistemit evropian të transferit të kredive 
(SETK) nga sfera e drejtësisë dhe me së paku dhjetë vjet 
përvojë pune në drejtësi, të emëruar nga drejtori i 
Agjencisë. 

(3) Gjatë përbërjes së Komisionit nga paragrafi (2) të 
këtij neni nevojitet të ruhet parimi i përfaqësimit të drejtë 
dhe adekaut. 

(4) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni kryen edhe 
revizion dhe azhurnim të bazave të pyetjeve dhe bazave të 
studimeve të rastit, së paku një herë në vit. 

(5) Gjatë revizionit Komisioni veçanërisht i ka 
parasysh ndryshimet e rregullave në të cilat bazohet pyetja, 
përkatësisht rasti, numri i kandidatëve që  janë përgjigjur, 
suksesi në përgjigje të të njëjtave, si dhe kritere tjera që 
mund të ndikojnë në përmirësimin e kualitetit të bazave të 
pyetjeve. 

(6) Në bazë të revizionit të kryer dhe azhurnimit të 
bazave të pyetjeve dhe bazave të studimeve të rastit, 
Komisioni vendos që pyetjet dhe studimet e rastit të 
ndryshohen ose mënjanohen plotësisht nga bazat. 

(7) Personat nga paragrafi (1) të këtij neni dhe anëtarët 
e Komisionit për verifikim nga paragrafi (2) të këtij neni, 
kanë të drejtë kompensimi në para të cilin e përcakton 
Bordi Drejtues i Agjencisë. 

(8) Shuma e kompensimit në para nga paragrafi (7) të 
këtij neni caktohet në bazë të numrit të pyetjeve të 
përpiluara dhe studimeve të rastit, si dhe ndërlikimit të 
materies. 

(9) Shuma vjetore e kompensimit në para nga paragrafi 
(7) të këtij neni, nuk e tejkalon nivelin e tri rrogave bruto 
mesatare mujore në Republikën e Maqedonisë në vitin 
paraprak të shpallura nga Enti Shtetëror i Statistikës.   

 
Parashtrimi i kërkesës për dhënie të provimit dhe 

veprimi për kërkesën 
 

Neni 108-v 
(1) Kërkesën për dhënie të provimit kandidati e 

parashtron në Agjenci.  
(2) Me kërkesën për dhënie të provimit kandidati është 

i obliguar që të parashtrojë dëshmi për plotësim të kushteve 
për dhënie të provimit, të përcaktuara me këtë ligj.  

(3) Drejtori i Agjencisë ose personi i autorizuar nga ai, 
me aktvendim konstaton nëse kandidati i plotëson kushtet 
për dhënie të provimit.  

(4) Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet kërkesa 
për dhënie të provimit, mund të ngritet kontest 
administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 
ditësh nga pranimi i aktvendimit.  
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 (5) Kandidatit të cilit i është lejuar kërkesa për dhënie 
të provimit, i caktohet koha dhe vendi i dhënies së 
provimit, ndërsa kandidati njoftohet më së voni në afat prej 
tetë ditësh para dhënies së provimit.  

(6) Kandidatit i mundësohet të fillojë ta japë provimin 
në terminin e parë të ardhshëm nga dita e kërkesës së lejuar 
për dhënie të provimit. 

 
Punë të lidhura me zbatimin e provimit 

 
Neni 108-g 

(1) Punët profesionale dhe administrative për nevojat e 
zbatimit të të njëjtit i kryen Agjencia, ndërsa provimin 
teknikisht e zbaton personi juridik i regjistruar në 
Regjisorin qendror i zgjedhur nga Agjencia. 

(2) Provimi jepet në hapësirë për dhënie të provimit, të 
pajisur posaçërisht me pajisje materiale teknike dhe 
informatike, lidhje interneti dhe pajisje për incizim të 
dhënies së provimit. 

(3) Publiku informohet për datën dhe kohën e dhënies 
së provimit së paku tri ditë para mbajtjes së provimit. 

(4) Dhënia e provimit incizohet dhe drejtpërdrejtë 
emetohet në ueb faqen e Agjencisë, e nëse për shkaqe 
teknike incizimi ndërpritet, incizimi nga i gjithë provimi 
vendoset në ueb faqen e Agjencisë. 

 (5) Në hapësirën për dhënie të provimit, gjatë kohës së 
dhënies së provimit janë të pranishëm dy përfaqësues nga 
Agjencia, një përfaqësues nga Dhoma e tregtarëve individë 
gjeodetë të autorizuar dhe shoqëri tregtare për punë të 
gjeodezisë, një përfaqësues nga Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë me propozim të Zyrës së kryeministrit të 
Qeverisë dhe një përfaqësues nga Ministria e Shoqërisë 
Informatike dhe Administratës (informaticient). 

 
Mënyra e dhënies së provimit 

 
Neni 108-d 

(1) Para fillimit të dhënies së provimit, përfaqësuesi 
nga Agjencia e përcakton identitetin e kandidatit me 
kontroll në letërnjoftimit. 

(2) Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë 
të provimit nuk i lejohet shfrytëzimi i ligjeve, ligjeve me 
koment dhe shpjegim, telefon celular, pajisje kompjuterike 
bartëse dhe mjete tjera teknike dhe informatike, lëndë 
paraprakisht të përgatitura dhe ngjashëm.  

(3) Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së dytë 
të provimit, i lejohet shfrytëzimi vetëm i ligjeve (pa 
komente dhe shpjegime) të cilit në version elektronik 
gjenden në kompjuterin në të cilin kandidati e jep 
provimin. 

(4) Kandidatit  gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë 
dhe të dytë të provimit nuk i lejohet të kontaktojë me 
kandidatë ose persona tjerë përveç me informaticientin nga 
neni 108-g paragrafi (5) të këtij ligji, në rast se ka problem 
teknik me kompjuterin. 

(5) Nëse problemet teknike me kompjuterin 
mënjanohen për pesë minuta provimi vazhdon, e nëse nuk 
mënjanohen në këtë afat, provimi vetëm për atë kandidat 
ndërpritet dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri 
ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.  

(6) Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë 
dhe ato nuk mënjanohen në afat prej pesë minutash, 
provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët të cilit e japin 
provimin dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri 
ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit. 

(7) Nëse kandidati gjatë dhënies së pjesës së parë dhe 
të dytë të provimit vepron në kundërshtim me paragrafët 
(2), (3) dhe (4) të këtij neni, nuk do t'i lejohet dhënie e 
mëtejme e provimit në atë termin.  

(8) Në rastet nga paragrafi (7) të këtij neni, 
konsiderohet se kandidati nuk e ka dhënë provimin dhe i 
njëjti konstatohet në procesverbalin për dhënie të provimit.  

(9) Përfaqësuesit e autorizuar nga nenin 108-g paragrafi 
(5) të këtij ligji gjatë kohës së dhënies të provimit nuk 
guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë sekonda në afërsi të 
drejtpërdrejtë të kandidatit i cili e jep provimin, përveç në 
rast të mënjanimit të problemit teknik kur nuk guxojnë të 
qëndrojnë më gjatë se pesë minuta. 

 
Ndërprerja dhe vazhdimi i provimit 

 
Neni 108-gj 

(1) Nëse gjatë kohës së dhënies së provimit ndodhin 
shkaqe të arsyeshme për të cilat kandidati nuk mund ta 
vazhdojë dhënien e provimit (sëmundje, mungesë e 
shtatzënisë, shkollim jashtë vendit dhe ngjashëm), do të 
ndërpritet provimi për kohë të caktuar, që nuk mund të jetë 
më gjatë se gjashtë muaj.  

(2) Aktvendim për vazhdim të provimit miraton drejtori 
i Agjencisë për lutje të kandidatit. Lutja parashtrohet në 
afat prej tetë ditësh nga ndërprerja e shkaqeve për 
prolongim të provimit, por më së voni në afat prej gjashtë 
muajsh.  

(3) Nëse kandidati nuk parashtron lutje për vazhdim të 
provimit në afatin e caktuar në paragrafin (2) të këtij neni 
do të konsiderohet se nuk e ka dhënë provimin.  

(4) Kundër aktvendimit të drejtorit të Agjencisë nga 
paragrafi (2) të këtij neni, kandidati mund të ngritë kontest 
administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 
ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.  

(5) Në vazhdimin e provimit, kandidati nuk e jep atë 
pjesë të provimit që paraprakisht e ka dhënë.  

 
Pjesa e parë dhe e dytë e provimit 

 
Neni 108-e 

(1) Provimi fillon me dhënie të pjesës së parë (pjesës 
teorike), e mandej të pjesës së dytë (studime të rastit). 

(2) Pjesa e dytë jepet në afat prej së paku 15 ditësh pas 
dhënies me sukses të pjesës së parë. 

(3) Pjesa e parë e provimit jepet për çdonjërën nga 
sferat nga neni 108-a të këtij ligji dhe i përmban së paku 
nga 15 pyetje për çdo sferë me pesë opsione për rrethim 
prej të cilave një është i saktë, dy janë të ngjashme, një 
është i pasaktë në masë të vogël (në të humbet numër i 
vogël i pikave) dhe një është i pasaktë në masë të madhe 
(në të humben numër më i madh i pikave). 

(4) Kusht për dhënie të pjesës së dytë të provimit është 
që kandidati ta japë pjesën e parë të provimit në më së 
shumti tri sesione të njëpasnjëshme. 

(5) Nëse kandidati nuk e jep pjesën e parë të provimit 
në pajtim me paragrafin (4) të këtij neni, do të konsiderohet 
se provimin nuk e ka dhënë. 

(6) Pjesa e dytë e provimit përbëhet nga dy studime të 
rasti të bazuara në sferën nga neni 108-a paragrafi (3) pika 
2 të këtij ligji (studimi i parë i rastit) dhe në sferën nga neni 
108-a paragrafi (3) pika 3 të këtij ligji (studim i dytë i 
rastit). 

(7) Pyetjet të cilat janë pjesë përbërëse e studimeve të 
rastit janë nga sfera në të cilën është bazuar studimi i rastit 
dhe kanë dhjetë opsione të mundshme të përgjigjeve prej të 
cilave një është i saktë, pesë janë të ngjashme dhe katër 
janë të ndryshme.    

(8) Kandidati doemos duhet që pjesën e dytë të 
provimit ta japë në dy sesione të njëpasnjëshme pas 
përfundimit të pjesës së parë të provimit.                      (9) 
Nëse kandidati nuk e ka dhënë pjesën e dytë të provimit, 
do të konsiderohet se provimin nuk e ka dhënë. 

 
Vlerësimi i pyetjeve dhe sistem unik elektronik për 

dhënie të provimit 
 

Neni 108-zh 
(1) Dhënia e pjesës së parë të provimit kryhet me 

përgjigje në numër të caktuar të pyetjeve në formë të 
zgjidhjes së testi elektronik në kompjuter.  
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(2) Pyetjet nga testi varësisht nga vështirësia, 
vlerësohen me pikë të përcaktuara në test.  

(3) Dhënia e pjesës së dytë të provimit kryhet me 
mësimin e studimeve të rastit dhe përgjigje në numër të 
caktuar të pyetjeve të cilat dalin nga studimet e rasti, në 
formë të zgjidhjes elektronike të softuerit (në tekstin e 
mëtejmë: studim elektronik i rastit). 

(4) Pyetjet nga studimi i rastit në varësi nga pesha, 
vlerësohen me pikë të përcaktuara në studimin e rastit.  

(5) Pyetjet e përmbajtura në testet për dhënie të pjesës 
së parë të provimit dhe përgjigjjet e tyre, si dhe studimet e 
rastie dhe pyetjet të cilat dalin nga studimet dhe përgjigjet 
e tyre ruhen në sistemin unik elektronik për dhënie të 
provimit. 

 (6) Sistemi elektronik nga paragrafi (5) të këtij neni 
përmban edhe bazë publikisht të kapshme me së paku 200 
pyetje për çdo sferë, si dhe bazë publikisht të kapshme prej 
së paku 50 studimesh të rastit për nevoja të pjesës së dytë 
të provimit. 

(7) Në sistemin elektronik përmbahet edhe orientimi 
për rregullat dhe literaturën në të cilën përmbahen 
përgjigjet e pyetjeve nga pjesa e parë e provimit dhe 
rregullat për pjesën e dytë të provimit. 

 (8) Numri i pyetjeve dhe studimeve të rastit në bazat 
nga paragrafi (6) të këtij neni zmadhohet për 10% në vit. 

 (9) Rezultatet nga dhënia e pjesës së parë dhe të dytë 
të provimit i janë të kapshme kandidatit në kompjuterin në 
të cilin e jep provimin, menjëherë pas përfundimit të tij. 

 
Kod hyrës, ndërprerja dhe vazhdimi i provimit 

 
Neni 108-z 

(1) Në ditën e dhënies së pjesës së parë, përkatësisht të 
dytë të provimit, përfaqësuesi i Agjencisë i jep kandidatit 
kod hyrës, përkatësisht fjalëkalim me të cilin i lejohet qasje 
në sistemin elektronik nga neni 108-zh paragrafi (5) të këtij 
ligji. 

(2) Pas lejimit të qasjes, kandidati merr test elektronik 
për pjesën e parë të provimit, përkatësisht studime 
elektronike të rastit për pjesën e dytë të provimit, të 
gjeneruara në kompjuter, përmbajtjen e të cilave me 
përzgjedhje të rastësishme e cakton softueri i sistemit 
elektronik nga neni 108-zh paragrafi (5) të këtij ligji, nga 
bazat nga neni 108-zh paragrafi (6) të këtij ligji. 

(3) Pjesa e parë dhe e dytë e provimit, përmbajnë 
udhëzim për mënyrën e plotësimit të të njëjtit, për të cilin 
përfaqësuesi i Agjencisë jep shpjegim, para se të fillojë 
dhënia e provimit.  

(4) Sistemi elektronik për dhënie të provimit nuk mund 
të lejojë ekzistimin e përmbajtjes identike të testit 
elektronik për pjesën e parë të provimit, përkatësisht 
studimit elektronik të rastit për pjesën e dytë të provimit në 
një termin për më shumë se një kandidat.  

(5) Në rast të pengimit të zbatimit të pjesës së parë ose 
të dytë të provimit, për shkaqe që sjellin në pamundësi 
teknike të funksionimit të sistemit elektronik nga neni 108-
zh paragrafi (5) të këtij ligji, dhënia e provimit ndërpritet. 

(6) Nëse shkaqet nga paragrafi (5) të këtij neni 
mënjanohen në afat prej 60 minutash nga ndërprerja e të 
njëjtit, i njëjti vazhdohet menjëherë pas mënjanimit të tyre. 

(7) Nëse shkaqet nga paragrafi (5) të këtij neni nuk 
mënjanohen në fatin nga paragrafi (6) të këtij neni, i njëjti 
ricaktohet për termin tjetër. 

 
Kohëzgjatja e provimit 

 
Neni 108-x 

(1) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për 
përgjigje të pyetjeve nga pjesa e parë e testit për dhënie të 
provimit, është 45 minuta për çdonjërën nga sferat të 
theksuara në nenin 108-a paragrafi (3) të këtij ligji. 

(2) Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i 
cili me përgjigje të sakta në pyetjet e testit ka marrë së 
paku 70% të numrit të përgjithshëm të pikave të parapara 
pozitive.  

(3) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për 
përgjigje të pyetjeve për çdonjërën nga studimet e rasti nga 
pjesa e dytë, është 45 minuta.  

(4) Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i 
cili me përgjigje të sakta në pyetjet e çdonjëra nga studimet 
e rasti ka marrë së paku 70% nga numri i përgjithshëm i 
pikave të parapara pozitive.  

 
Autorizimi dhe revizioni i provimeve të zbatuara 
 

Neni 108-i 
(1) Kandidatëve të cilit e kanë dhënë provimin u jepet 

autorizim në afat prej 15 ditësh nga dita e përfundimit të 
provimit. 

 (2) Me kërkesë të kandidatit, Agjencia e informon për 
gabimet e bëra në test për dhënie të provimit, me mundësi 
këqyrjeje të drejtpërdrejtë në test.  

(3) Testet dhe studimet e rastit shfrytëzohen dhe i jepen 
kandidatit vetëm gjatë kohës së dhënies të provimit.  

(4) Materialet nga provimet e mbajtura, veçanërisht 
versionet në letër nga testet dhe studime të rastit për dhënie 
të provimit dhe specimentet për kontroll të saktësisë së 
përgjigjeve të testit dhe studimeve të rastit, si dhe incizimet 
nga provimet e mbajtura ruhen në Agjenci. 

(5) Drejtori i Agjencisë formon Komision për revizion 
të provimeve të mbajtura, i cili në punën e vet i shfrytëzon 
materialet nga paragrafi (4) të këtij neni dhe në të cilën, 
krahas përfaqësuesit nga Agjencia dhe përfaqësuesit nga 
Dhoma e tregtarëve individë gjeodetë të autorizuar dhe 
shoqëri tregtare për punë të gjeodezisë, marrin pjesë edhe 
përfaqësuesi nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe 
informaticienti nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës të përcaktuar nga Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë. 

(6) Komisioni nga paragrafi (5) të këtij neni takohet së 
paku një herë në vit dhe kryen revizion të mënyrës së 
zbatimit të së paku dy provimeve të mbajtur në vitin 
rrjedhës. 

(7) Komisioni ka të drejtë të kryejë revizion edhe në 
mënyrën e zbatimit të provimeve të mbajtura në pesë vitet 
e fundit deri në ditën e mbajtjes së takimit të Komisionit, 
por jo më herët  nga dita e zbatimit të ligjit. 

(8) Nëse Komisioni konstaton parregullsi në zbatimin e 
provimit nga individë sipas nenit 108-d paragrafi (2) të 
këtij ligji, propozon heqjen e autorizimit nga paragrafi (1) 
të këtij neni. 

(9) Drejtori miraton Aktvendim për heqje të autorizimit 
në bazë të propozimit të Komisionit në afat prej tri ditësh 
nga pranimi i propozimit. 

(10) Kundër aktvendimit nga paragrafi (9) të këtij neni 
mund të ngritet kontest administrativ para gjykate 
kompetente në afat prej 30 ditë nga pranimi i aktvendimit. 

    
Shpenzime për dhënie të provimit 

 
Neni 108-j 

 (1) Shpenzimet për dhënie të provimit i mban 
kandidati.  

 (2) Lartësinë e kompensimit nga paragrafi (1) të këtij 
neni e cakton Bordi Drejtues i Agjencisë në bazë të 
shpenzimeve të bëra reale për dhënie të provimit, të 
domosdoshme për zbatim të pjesës së parë dhe të dytë të 
provimit, përgatitje të bazave të pyetjeve, zbatimin e testit 
elektronik, përpilimin e materialeve dhe ftesave dhe 
përpilimin e autorizimeve.  

(3) Shpenzimet për dhënie të provimit paguhen në 
llogari të të hyrave personale të Agjencisë.  
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(4) Nëse shpenzimet nuk janë paguar në llogarinë 
përkatëse të Agjencisë, më së voni 15 ditë para ditës së 
caktuar për zbatim të provimit, kandidatit nuk i lejohet 
dhënia e provimit.  

(5) Nëse kandidati në afat prej një viti nga dita e 
pagesës së mjeteve nuk e jep provimin, mjetet e paguara 
kthehen në pajtim me ligjin". 

 
Neni 12 

Në nenin 109 paragrafi (3) pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe dëshmi 
për kompensim të paguar për vazhdim". Poseduesi i 
autorizimit i punësuar në Agjenci, në vend të certifikatës 
dorëzon vërtetim për marrëdhënie të punës në Agjenci". 

Në paragrafin (7) pas fjalës "vërtetim" shtohen fjalët: 
"dhe për vazhdim". 

 
Neni 13 

Në neni 112 paragrafi (1) në alinenë 9 lidhëza "dhe" në 
fund të fjalisë zëvendësohet me presje. 

Në alinenë 10 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 
lidhëzen "dhe" dhe shtohet aline e re 11, si vijon: 

"-nëse konstatohet se gjatë marrjes së autorizimit nuk i 
plotëson kushtet në lidhje me llojin dhe shkallën e arsimit, 
shtetësinë dhe përvojën e punës, të përcaktuara me ligj". 

 
Neni 14 

Nenin 113 ndryshohet si vijon: 
"(1) Gjeodeti i autorizuar të cilit i është hequr 

autorizimi në rastin nga neni 112 paragrafi (1) alinetë 1, 2, 
3, 4, 8 dhe 10 të këtij ligji, nuk mundet para përfundimit të 
pesë viteve nga dita e heqjes së autorizimit të parashtrojë 
kërkesë për dhënie të provimit, ndërsa gjeodeti i autorizuar 
të cilit i është hequr autorizimi në rastin nga neni 108-i 
paragrafët (8) dhe (9) dhe neni 112 paragrafi (1) alineja 11 
të këtij ligji, nuk mundet para kalimit të një viti nga dita e 
heqjes së autorizimit të parashtrojë kërkesë për dhënie të 
provimit. 

(2) Për marrje të autorizimit të ri nga paragrafi (1) të 
këtij neni, personi duhet të japë provim për marrje të 
autorizimi për gjeodet të autorizuar me kushte të 
përcaktuara me këtë ligj."  

 
Neni 15 

Neni 116 ndryshohet si vijon: 
"Programin për dhënie të provimit për autorizim për 

gjeodet të autorizuar, kriteret në lidhje me kushtet 
hapësinore dhe pajisjen materiale teknike dhe informatike 
të hapësirave për dhënie të provimit, mënyrën e vlerësimit 
të pjesës së parë dhe të dytë të provimit, formën dhe 
përmbajtjen e autorizimit për gjeodet të autorizuar, 
mënyrën e vazhdimit, vërtetimit, pushimit dhe heqjes së 
autorizimit për gjeodet të autorizuar, si dhe formën, 
përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së Listës të gjeodetëve 
të autorizuar, i përcakton Bordi Drejtues i Agjencisë." 

 
Neni 16 

Në nenin 119 paragrafi (1) alineja 1 fjala "/dega" 
shlyhet. 

 
Neni 17 

Në nenin 121 alineja 2 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë 
zëvendësohet me presje dhe shtohet aline e re 3, si vijon: 

"- ta paraqesin Listën e tarifave nga neni 124 të këtij 
ligji në vend të dukshëm në selinë e tyre, si dhe në degën e 
tyre nëse kanë dhe".  

  
Neni 18 

Në nenin 123 paragrafi (2) fjalët: "për dedikime të 
veçanta" shlyhen. 

 
Neni 19 

Në nenin 129 pas alinesë 4 shtohen dy aline të reja 5 
dhe 6, si vijojnë: 

"- e rregullon mënyrën e veprimit për lëndët e rastit kur 
tregtari individ gjeodet i autorizuar, përkatësisht shoqëri 
tregtare për punë të gjeodezisë do të  shlyhet nga Lista e 
tregtarëve individë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëri 
tregtare për punë të gjeodezisë, 

- kryen ndarje të lëndëve të pazgjidhura të tregtarëve 
individë gjeodetë të autorizuar përkatësisht shoqërive 
tregtare për punë të gjeodezisë, në rast kur janë shlyer nga 
Lista e tregtarëve individë gjeodetë të autorizuar dhe 
shoqëri tregtare për punë të gjeodezisë, tregtarëve individë 
gjeodetë të autorizuar dhe shoqëri tregtare për punë të 
gjeodezisë që janë me seli më të afërt te selia e tregtarëve 
individë gjeodetë të autorizuar, përkatësisht shoqërive 
tregtare për punë të gjeodezisë, që kanë qenë të shlyer nga 
Lista, me ç'rast mban llogari për ndarjen e barabartë të 
lëndëve." 

 
Neni 20 

Pas nenit 141 shtohen tre tituj të rinj dhe tri nene të reja 
141-a, 141-b dhe 141-v, si vijojnë:  

 
"Dorëzimi i fletëparaqitjeve për regjistrim të 

subjekteve që zbatojnë procedura të lidhura me 
patundshmëritë 

 
Neni 141-a 

(1) Përmbaruesit, kreditorët e pengut dhe organet 
kompetente që zbatojnë procedura të lidhura me 
patundshmëritë në pajtim me ligjin, munden në Agjenci të 
dorëzojnë fletëparaqitje për regjistrim të patundshmërive të 
cilat gjatë themelimit të kadastrës së patundshmërive kanë 
mbetur me të drejta të paregjistruara. 

(2) Me fletëparaqitje subjektet nga paragrafi (1) të këtij 
neni duhet të parashtrojnë bazë juridike për regjistrim, 
elaborat gjeodezik dhe dëshmi për kompensim të paguar 
për regjistrim. 

 
Regjistrimi i parcelave kadastrale me më shumë 

kultura dhe klasa kadastrale 
 

Neni 141-b 
(1) Parcelat kadastrale të cilat gjatë themelimit të 

kadastrës së patundshmërive janë regjistruar me më shumë 
kultura kadastrale, në mirëmbajtjen e kadastrës së 
patundshmërive regjistrohen si parcela kadastrale me 
shenjë unike për tokë bujqësore ose ndërtimore varësish 
nga mënyra e shfrytëzimit. 

(2) Parcelat kadastrale të cilat gjatë themelimit të 
kadastrës së patundshmërive janë regjistruar me një kulturë 
kadastrale, ndërsa me më shumë klasa kadastrale, në 
mirëmbajtjen e kadastrës së patundshmërive regjistrohen si 
parcela kadastrale me klasë kadastrale e cila përfshin 
sipërfaqe më të madhe të parcelës kadastrale.  

 
Obligimi për dorëzim elektronik të fletëparaqitjeve dhe 

bazave juridike dhe për marrjen e të dhënave 
 

Neni 141-v 
(1) Gjykatat, ministritë, organet e administratës 

shtetërore, njësitë e vetadministrimit lokal, noterët, 
përmbaruesit dhe të gjithë subjektet tjera me autorizime të 
bartura publike, të gjitha dokumentet që përmbajnë bazë 
juridike në bazë të së cilës bëhet regjistrimi në kadastrën e 
patundshmërive, së bashku me fletëparaqitjet për regjistrim 
dhe dëshmitë për kompensim të paguar, janë të obliguar që 
në formë elektronike t'i dorëzojnë në Agjenci. 

(2) Tregtarët individë gjeodetë të autorizuar dhe 
shoqëritë tregtare për punë të gjeodezisë, janë të obliguar 
që në formë elektronike t'i marrin të dhënat të nevojshme 
për përpilimin e elaborateve të gjeodezisë". 



1 август 2014  Бр. 115 - Стр. 37 

 
 

Neni 21 

Në nenin 155 paragrafi (1) pas alinesë 3 shtohet aline e 

re 4 si vijon: 

"-fletë për parashënim të objekteve të infrastrukturës,". 

Në paragrafin (2) fjalët: "alinetë 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 dhe 

12“ zëvendësohen me fjalët "alinetë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 

dhe 13“, ndërsa fjalët: "alinetë 6, 7, 8, 9, 13 dhe 14“ 

zëvendësohen me fjalët: "alinetë 7, 8, 9, 10, 14 dhe 15“. 

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 

"(3) Të dhënat nga paragrafi (1) alinetë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

9 dhe 11 të këtij neni në të cilin janë përmbajtur edhe të 

dhëna për NUAQ, lëshohen në mënyrë që e dhëna për 

NUAQ nuk duhet të jetë pa nevojë i dukshëm, në pajtim 

me rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale". 

 

Neni 22 

Në nenin 158 paragrafi (2) alineja 1 pas presjes shtohen 

fjalët:: “me të dhënat e tyre të adresës, si dhe të dhënat për 

NUAQ, përkatësisht NUAS,”. 

 

Neni 23 

Pas nenit 158 shtohen titulli  dhe neni i ri 158-a si 

vijon:  

 

“Fleta për parashënimin e objektit infrastrukturor 

 

Neni 158-a 

(1) Fleta  për parashkënimin e objektit infrastrukturor 

lëshohet  për të drejtën e parashënuar  të pronësisë së 

objektit infrastrukturor kur është në fazën e ndërtimit. 

(2) Fleta  nga paragrafi (1) të këtij neni i përmban: 

- të dhënat  për personat që kanë të drejttë të ndërtimit 

sipas lejes për ndërtim, me të dhënat e tyre të adresës, si 

dhe të dhënat  për NUAQ, përkatësisht  NUAS, 

- të dhënat për numrin e objektit infrastrukturor të 

marra  nga projekti themelor të verifikuar  nga organi 

kompetent, 

- identifikatorin unik, 

- emrin e objektit infrastrukturor, 

- të dhënën përshkruese dhe hapësinore për fillimin dhe 

fundin e objektit infrastrukturor dhe 

- të dhëna për të drejtat  e pengut (hipotekës) të objektit 

infrastrukturor dhe të veprave tjera juridike në lidhje  me 

parashkrimin e regjistruar.  

 

Neni 24 

Ne nenin 159 paragrafi (1) alineja 3 pika  zëvendësohet  

me presjes  dhe  shtohen fjalet:: “me të dhënat e tyre të 

adresës, si dhe të dhënat për NUAQ, përkatësisht NUAS.” 

 

Neni 25 

Ne nenin 160 paragrafi (1) alineja 3 pika zëvendësohet 

me presje dhe shtohen fjalët:: “me të dhënat e tyre te 

adresës, si dhe te dhënat për NUAQ, përkatësisht NUAS.”  

 

Neni 26 

Në nenin 163 pas fjalëve: “dëshmohet se personi” 

shtohen fjalët: “me të dhënën e shënuar për NUAQ, 

përkatësisht NUAS”. 

Neni 27 

Në nenin 171 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 

“Pas kalimit të gjashtë muajve nga dita e parashënimit 

të kryer, parashënimi nuk prodhon veprim juridik  dhe 

mund të shlyhet me fletëparaqitje të bartësit të së drejtës së 

pronësisë së patundshmërisë në të cilën është e kryer 

parashënimi." 

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi  i ri (4), si vijon: 

“(4) Nëse shlyerja e parashënimit  nuk kryhet  në afatin 

e përcaktuar në paragrafin (3) të këtij neni, Agjencia  me 

detyrë zyrtare do ta shlyejë parashënimin.” 

Paragrafi (4) bëhet paragrafi (5). 

 

Neni 28 

Në nenin 172 paragrafi (1) pas fjalëve: “që janë në 

funksion  të pjesës së veçantë të ndërtesës,” shtohen fjalët: 

“të objekteve tjera dhe të objekteve infrastrukturore”.  
 

Neni 29 

Në nenin 173 paragrafi (1) pas fjalëve “në pajtim me 

ligjin,” shtohen fjalët: "kontratat për mbajtje gjatë tërë 

jetës, kontratat për dhuratë në rast të vdekjes". 

   

Neni 30 

Në nenin 174 paragrafi (1) në alinenë 4 lidhëza "dhe" 

zëvendësohet me presje. Në alinenë 5 pika në fund të 

fjalisë zëvendësohet me lidhëzen "dhe" dhe shtohet aline e 

re 6 si vijon: 

“- deklara të verifikuara te noteri në bazë të të cilave 

mund të kryhet regjistrimi i të drejtave të patundshmërive, 

parashtrimi i të ciave është përcaktuar detyrimisht  me këtë 

ose me ligj tjetër” 

Në paragrafin (2) pas fjalëve: “të këtij neni, e drejta e“ 

shtohet fjala ”pronësisë” 

  

Neni 31 

Ne nenin 185 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 

“Nëse gjatë zbatimit konstatohet se nuk ekziston 

pëputhshmëri e të dhënave  në pajtim me nenin 175 

paragrafi (3) të këtij ligji, fletëparaqitja për regjistrimin  

refuzohet me vërtetim për refuzim, ndërsa kryhet 

evidentimi i objektit infrastrukturor në kadastrën e objektit 

infrastrukturor.” Për evidentimin e kryer parashtruesi i 

fletëparaqitjes njoftohet me vërtetim për refuzim.”  

 

Neni 32 

Neni 187  ndryshohet si vijon: 

“(1)  Vërtetimet nga nenet 152, 153, 184 dhe nenit 185 

paragrafët (2) dhe (3) dhe njoftimet nga neni 185 paragrafi 

(4) të këtij ligji, të miratuara me fletëparaqitje dhe shtojcat 

e  të njëjtave  të dorëzuara në formë elektronike në 

Agjenci, dorëzohen  te parashtruesit e fletëparaqitjeve në 

formë elektronike. 

(2) Dorëzimi nga paragrafi (1) i këtij neni, kryhet  

përmes sportelit elektronik të Agjencisë. 

(3) Si kohë e dorëzimit të kryer të rregullt konsiderohet  

koha kur vërtetimet/njoftimet nga paragrafi (1) i këtij neni 

janë miratuar dhe janë bërë të kapshme përmes sportelit 

elektronik për parashtruesit e fletëparaqitjeve. 

(4)  Kur fletëparaqitjet për regjistrim/evidentim në 

emër dhe për llogari të bartësve të të drejtave të 

patundshmërive në mënyrë elektronike në Agjenci i 
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dorëzojnë gjykatat, ministritë, organet e administratës 

shtetërore, njësitë e vetëqeverisjes lokale, noterët, 

përmbaruesit dhe të gjitha subjektet tjera me autorizime të 

bartura publike, vërtetimet/njoftimet e dorëzuara te ata në 

mënyrë elektronike, detyrohen që në afat  jo më të gjatë se 

tri ditë pune t'i dorëzojnë te bartësit e të drejtave në emër të 

të cilëve është parashtruar fletëparaqitja.  

(5) Kur fletëparaqitjet dhe shtojcat e të njëjtave në 

formë të shkruar, vërtetimet  në formë të shkruar 

dorëzohen te parashtruesit e fletëparaqitjeve me dorëzim  

nga Agjencia ose me postë, në afat prej  tri ditësh nga dita 

e regjistrimit të kryer. 

(6) Nëse në rastin nga paragrafi (5) i këtij neni nuk 

mund të kryhet dorëzim i vërtetimeve/njoftimeve, dorëzimi 

kryhet  me publikim të vërtetimeve/njoftimeve në tabelat e 

shpalljeve në hapësirat e Agjencisë dhe në ueb faqen e 

Agjencisë me ç'rast nuk publikohet e dhëna për NUAQ. 

Konsiderohet se dorëzimi është kryer në rregull,  pas 

kalimit të tetë ditëve nga dita e publikimit në tabelën e 

shpalljeve ose në ueb faqen e Agjencisë. 

(7) Për regjistrimin/refuzimin e kryer parashtruesit  e 

fletëparaqitjeve informohen me sms ose e-mail porosi në 

varësi shënimi në fletëparaqitje. 

Neni 33 

Pas nenit 195 shtohen titulli i ri dhe neni i ri 195-a, si 

vijojnë:  

 

"Regjistrimi i patundshmërive për të cilat në kadastër  

të tokës ekzistojnë evidenca fiktive 

 

Neni 195-a 

Me fletëparaqitjen e palës, me të cilën dorëzohet 

elaborat gjeodezik dhe deklaratë pëlqimi për pranimin e 

gjendjes faktike të dhënë nga bartësit e të drejtave të 

patundshmërive që kanë qenë të evidentuara si rezultat i 

evidencave fiktive në kadastër të tokës, të verifikuar te 

noteri, mund të kryhet regjistrimi i të drejtave të 

patundshmërive  në kadastër të patundshmërive në pjesë 

reale."  

 

Neni 34 

Në nenin 196 paragrafi (1) fjalët "të ndryshimit" 

shlyhen. 

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon: 

"(2) Në rastin kur dallimet në të dhënat për sipërfaqen 

nga paragrafi (1) të këtij neni, janë vetëm për dallimin si 

rezultat  i përpunimit përfundimtar të pjesëve të veçanta/të 

përbashkëta të ndërtesës (suvatimit, izolimit dhe 

ngjashëm), ndërsa janë plotësuar kushtet për regjistrim në 

kadastër të patundshmërive të përcaktuara me nenin 176 të 

Ligjit dhe është dorëzuar elaborati gjeodezik, kryhet 

regjistrimi i sipërfaqes së zvogëluar të brendshme të 

përmbajtur në elaboratin gjeodezik. " 

 

Neni 35 

Neni 199 ndryshohet si vijon: 

"(1) Vërtetimet nga neni 192 dhe neni 197 të këtij ligji, 

dorëzohen te parashtruesit e kërkesave. 

 (2) Kur me vërtetimet për regjistrim nga neni 197 

paragrafi (1) të këtij ligji kryhet edhe ndryshimi  për të 

dhënat për parcelat fqinje kadastrale  në pajtim me 

dispozitat e nenit 194 paragrafi (4) të këtij ligji, vërtetimet 

dorëzohen edhe te bartësit e të drejtave të parcelave fqinje 

kadastrale. 

(3) Dorëzimi i vërtetimeve  nga paragrafët (1) dhe (2) 

të këtij neni kryhet në përputhje me dispozitat e nenit 187 

të këtij ligji." 

 

Neni 36 

Në nenin 207 paragrafi (2) pas fjalës 

"mospërputhshmëri", shtohen fjalët: "ose nuk ekziston  

përshtatshmëri e  të drejtave juridike, në pajtim me nenin  

176 të këtij ligji." 

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5) si vijon: 

"(5) Dorëzimi i vërtetimeve nga neni 206 të këtij ligji 

dhe vërtetimeve  nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, 

kryhet  në përputhje me dispozitat e nenit 187 të këtij ligji."  

 

Neni 37 

Pas nenit 208 shtohen titulli i ri dhe neni i ri 208-a, si 

vijon:  

 

"Regjistrimi i ndryshimeve të regjistrimeve të kryera  

në kadastër të patundshmërive si rezultat i evidencave 

fiktive në kadastër të tokës 

 

Neni 208-a 

Me fletëparaqitje të palës, me të cilën dorëzohet 

elaborat gjeodezik dhe deklaratë pëlqimi për pranimin e 

gjendjes faktike, të dhënë nga bartësit e të drejtave të 

patundshmërive të regjistruara në pjesë ideale në kadastër 

të patundshmërive si rezultat i evidencave fiktive në 

kadastër të tokës, të verifikuar te noteri, mund të kryhet 

ndryshim në kadastrën e patundshmërive me regjistrimin e 

të drejtës së patundshmërisë  në pjesë reale." 

Neni 38 

Në nenin 209 paragrafi (1) alineja 1 lidhëza "dhe" 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "gabim gjatë 

deshifrimit të patundshmërive, gabim gjatë vizatimit të 

vijës kufitare të parcelës kadastrale, si dhe  gabim gjatë 

vizatimit dhe llogaritjes së të dhënave për objektet 

infrastrukturore". 

Ne alinenë 2 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 

lidhëzen "dhe" dhe shtohet aline e re 3, si vijon: 

"-gjatë futjes së të dhënave të planeve kadastrale edhe 

në bazën elektronike të të dhënave." 

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 

"Dorëzimi i vërtetimeve të miratuara me fletëparaqitje 

të palës kryhet te parashtruesit, si dhe për bartësit e të 

drejtave të regjistruara në kadastër të patundshmërive për 

të cilat ka të bëjë korrigjimi i gabimit, ndërsa dorëzimi i 

vërtetimeve me detyrë zyrtare kryhet te bartësit e të 

drejtave të regjistruara në kadastër të patundshmërive për 

të cilat ka të bëjë korrigjim i gabimit  (187) Dorëzimi i 

vërtetimeve kryhet  në pajtim me dispozitat e nenit 187 të 

këtij ligji." 

                                                                                     

Neni 39 

Në nenin 211 paragrafi (2) në fjalinë e dytë, pika në 

fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: 

"te parashtruesit e fletëparaqitjeve, si dhe te personat që 

regjistrohen si bartësit e së drejtës." 
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Neni 40 

Në nenin 212 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri 

(4), si vijon: 

"(4) Kur lëndë e azhurnimit janë edhe të dhënat për 

sipërfaqen e brendshme të ndërtesave, pjesë të veçanta dhe 

të përbashkëta të ndërtesave dhe objekte tjera për të cilat 

nuk janë grumbulluar të dhëna gjatë matjes së 

patundshmërivenë, elaborati gjeodezik nga paragrafi (2) i 

këtij neni nuk përmban deklaratë të verifikuar te noteri. " 

Pas paragrafit (4) që bëhet paragrafi  (5)  shtohet 

paragraf i ri (6) si vijon: 

"(6) Kur me vërtetimet për azhurnim kryhet edhe 

ndryshimi i të dhënave për parcelat kadastrale fqinje në 

pajtim me dispozitat  nga paragrafi (3) të këtij neni, 

vërtetimet dorëzohen edhe te bartësit e të drejtës të 

parcelave kadastrale fqinje. 

 

Neni 41 

Pas nenit 213 shtohen titulli i ri dhe nen i ri 213-a, si 

vijojnë:  

 

"Të dhënat për NUAQ, NUAS të përmbajtura në 

vërtetime 

 

Neni 213-a 

Në vërtetimet nga neni 83 paragrafi (2), nenet 152, 153, 

184, neni 185, paragrafët (2) dhe (3), neni 192, neni 197 

paragrafët (1) dhe (2), neni 206, neni 207 paragrafët (2 ) 

dhe (3), neni 209 paragrafi (3) dhe nenet 211 dhe 212 të 

këtij ligji, përmbahet edhe e dhëna për NUAQ, përkatësisht 

NUAS për parashtruesit e fletëparaqitjes  për regjistrim." 

 

Neni 42 

Neni 217 paragrafi (3) shlyhet. 

 

Neni 43 

Titulli para nenit 218 dhe neni 218 shlyhet. 

 

Neni 44 

Në nenin 220 fjalët "paragrafi (3)" shlyhen. 

 

Neni 45 

Titulli para nenit 221 dhe neni 221 ndryshohen  si 

vijojnë: 

"Regjistri i çmimeve dhe qirave 

 

Neni 221 

(1) Për zbatimin e vlerësimit masiv të vlerës së 

patundshmërive nga neni 216 të këtij ligji, Agjencia  

themelon Regjistër të çmimeve dhe qirave.   

(2) Agjencia me detyrë zyrtare  në Regjistrin e 

çmimeve dhe qirave i evidenton çmimet  e patundshmërive 

të përmbajtura në bazat juridike për qarkullim të 

patundshmërive, që janë të dorëzuara  në shtojcë të 

fletëparaqitjes për regjistrim, përkatësisht për zbatimin e 

ndryshimeve në kadastër të patundshmërive. 

(3) Ne Regjistrin nga paragrafin (1) të këtij neni 

evidentohet edhe vlera e patundshmërisë  në bazë të së 

cilës llogaritet tatimi mbi qarkullim të patundshmërisë, si 

dhe të dhëna tjera të patundshmërive të përmbajtura në 

deklaratën e dhënë  nga shitësi të verifikuuar te noteri. 

(4) Noterët janë të detyruar që me fletëparaqitje dhe 

dokumente për bazë juridike nga paragrafi (2) të këtij neni, 

ta dorëzojnë edhe deklaratën nga paragrafi (3) të këtij neni. 

(5) Në Regjistrin nga paragrafi (1) të këtij neni, 

Agjencia  kryen evidentimin edhe të vlerës së qirave në 

bazë të të dhënave të përmbajtura në dokumentet për bazë 

juridike me të cilat  përcaktohet qiraja e patundshmërive. 

(6) Organet, përkatësisht subjektet e autorizuara për të 

lidhur, verifikuar  ose vërtetuar dokumente për bazë 

juridike për të cilat përcaktohet qira e patundshmërive, janë 

të detyruar që të njëjtat t'i dorëzojnë në Agjenci për  

parashënim të qirasë në kadastër të patundshmërisë dhe 

evidentim të vlerës  së qirave në Regjistrin  nga  paragrafi 

(1) i këtij neni.  

(7) Me dokumentet  për bazën juridike  nga paragrafi 

(5) të këtij neni, organet, përkatësisht subjektet dorëzojnë 

edhe dëshmi për kompensim të paguar dhe fletëparaqitje 

për regjistrim, përkatësisht  parashënim  të qirasë në 

kadastër të patundshmërive. 

(8) Shlyerja e  qirave të parashënuara në kadastër  të 

patundshmërisë kryhet  në bazë të dokumenteve për bazën 

juridike në pajtim me ligjin.  

  

Neni 46 

Neni 222 ndryshohet si vijon: 

 “(1) Mënyrën e kryerjes së vlerësimit masiv dhe 

ndryshimit të vlerës së evidentuar i përcakton Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë. 

(2) Formën dhe përmbajtjen e deklaratës nga neni 221 

paragrafi (3) të këtij ligji, si dhe mënyrën e udhëheqjes, 

formën dhe përmbajtjen e Regjistrit të çmimeve  dhe 

qirave, i përcakton Këshilli Drejtues i Agjencisë.” 

 

Neni 47 

Në nenin 237 fjalët: “185 paragrafi (2)" zëvendësohet 

me fjalët: “185 paragrafët (2) dhe (3)”. 

 

Neni 48 

Në nenin 241 paragrafi (2) në pikën 13 lidhëza “dhe” 

në fund të fjalisë  zëvendësohet me pikëpresje. 

Në pikën 14, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 

lidhëzen “dhe”  dhe shtohet pika e re 15, si vijon: 

“15) e kanë paraqitur Listën tarifore nga neni 125 të 

këtij ligji në vend të dukshëm  në selinë e tyre, si dhe në 

degën e tyre nëse kanë.”  

 

Neni 49 

 Në nenin 243 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 

 "Nëse gjatë kryerjes së punëve nga neni 241 të këtij 

ligji, konstatohet parregullsi në zbatimin e dispozitave nga 

neni 118 paragrafi (2) në lidhje me plotësimin e e kushteve 

të nevojshme për hapësira dhe pajisje për kryerjen e 

punëve gjeodezike  dhe në lidhje me obligimin e 

mospërmbajtjes  së fjalës "kadastër” në emrin e tregtarëve 

individë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëri tregtare për 

punë gjeodezike, neni 121 alineja 3 të këtij ligji, si dhe 

parregullsi në zbatimin e nenit 126 të këtij ligji, në 

procesverbal  përcaktohet parregullsia e bërë, ndërsa 

personi zyrtar i autorizuar ngrit procedurë për barazim, 

përkatësisht procedurë për kundërvajtje, me sugjerim për 

mënjanim të parregullsisë në afat prej 15 ditësh.” 
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Neni 50 

Në nenin 244 paragrafi (2) pas fjalëve: “110 paragrafi 

(1) alinetë 2 dhe 6" zëvendësohen me fjalët "110 paragrafi 

(1) alinetë 2, 6 dhe 7. “  

 

Neni 51 

Në nenin 246 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të 

rinj (4) dhe (5), si vijojnë: 

“(4) Gjobë në shumë prej 10 000 deri në 20 000 euro 

në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për 

kundërvajtje personit juridik si bartës  i së drejtës, 

përkatësisht si posedues  i objektit infrastrukturor, nëse në 

afat të përcaktuar në nenin 57 të këtij ligji nuk dorëzon 

fletëparaqitje për regjistrimin/evidentimin e objekteve 

infrastrukturore. 

(5) Gjoba në shumë prej 2 500 deri në 5 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës 

në personin juridik për  kundervajtje nga paragrafi (4) të 

këtij neni.” 

 

Neni 52 

Pas nenit 246 shtohet neni i ri 246-a, si vijon:  

 

“Neni 246-a 

(1) Gjobë në shumë prej 4 000 deri në  5 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet personit juridik të 

autorizuar juridik që në mënyrë teknike e zbaton provimin 

nga neni 108-g të këtij ligji, nëse nuk e incizon, nuk e 

emiton drejtpërdrejtë  në ueb faqen e Agjencisë dhe nëse  

nuk e vendos incizimin  nga i tërë provimi në ueb faqen e 

Agjencisë.  

(2) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet përfaqësuesit të 

autorizuar nga neni 180-g paragrafi (5) të këtij ligji, nëse 

vepron në kundërshtim me nenin  108-d paragrafi (9)  të 

këtij ligji. 

(3) Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet institucionit të 

autorizuar që e zbaton provimin  nga neni 108- g të këtij 

ligji, nëse nuk e ndërpren provimin  në pajtim me nenin 

108-d paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji. 

(4) Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në 

kundërvlerë me denarë, do t’i shqiptohet drejtorit të 

Agjencisë nëse nuk e miraton aktvendimin  në afatin e 

përcaktuar  në nenin 108-i paragrafi (9) të këtij ligji.” 

 

Neni 53 

Në nenin 247 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 

si vijon: 

“(2) Gjobë në shumë prej 1 500 deri në 3 000 euro në 

kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet gjeodetit të 

autorizuar të punësuar te tregtari individ  gjeodet i 

autorizuar, respektivisht në shoqëri tregtare për punë 

gjeodezike, ndërsa  kryen punë gjeodezike për tregtarin 

individ  gjeodet i autorizuar,  respektivisht shoqatën 

tregtare  për punë gjeodezike (neni 110 paragrafi (2)).” 

 

Neni 54 

Në nenin 248 paragrafi (1) pika 2, pas fjalës “kadastër” 

shtohen fjalët: “dhe nuk i plotëson kushtet e nevojshme për 

hapësira dhe pajisje”. 

Pas pikës 3 shtohet pika e re 4, si vijon: 

“4) nuk e kanë paraqitur Listën tarifore nga neni 125 të 

këtij ligji në vendi të dukshëm në seline e tyre, si dhe në 

degën e tyre nëse kanë.” 

Neni 55 

Në nenin 249 paragrafi (1) pika 3 fjala “pesë” 

zëvendësohet me numrin “15”. 

Pas pikës 14 shtohet pika e re 15, si vijon: 

“15)  ka kryer shkelje të dispozitës nga neni 110 

paragrafi (2) të këtij ligji në lidhje me obligimin për 

moskryerje të punëve gjeodezike nga gjeodeti i autorizuar 

që nuk është i punësuar te ai.” 

    

Neni 56 

Në nenin 250 paragrafi (1) pika në fund të fjalisë 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "përveç për 

kundërvajtje  nga neni 246-a për të cilën procedurë 

kundërvajtëse do të udhëheqë dhe sanksion kundërvajtës 

do të shqiptojë  gjykata kompetente.”  

 

Neni 57 

Poseduesit e objekteve infrastrukturore janë të detyruar  

që më së voni deri më 24 prill 2016, në Agjenci të 

dorëzojnë fletëparaqitje  për regjistrimin/evidentimin  e 40 

% nga të dhënat e përgjithshme të dorëzuara  për objektet 

infrastrukturore në pajtim me nenin 256 paragrafi (1) të 

këtij ligji, ndërsa më së voni deri më 24 prill 2018 të 

dorëzojnë fletëparaqitje për regjistrimin/evidentimin e 60% 

të të  dhëve të mbetura të dorëzuara për objektet  

infrastrukturore. 

 

Neni 58 

Agjencia lidhet me sistemin unik elektronik për 

dhënien e provimit  në afat prej  një viti  nga dita e hyrjes  

në fuqi të këtij ligji.  

 

Neni 59 

Aktet nënligjore të parapara në nenin 15 të këtij ligji 

Këshilli Drejtues i Agjencisë do t'i miratojë në afat prej  një 

viti  nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

Rregullën  nga neni 46 paragrafi (1) të këtij ligji, 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë do ta  miratojë  në 

afat prej dy vitesh  nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Rregullën nga neni 46 paragrafi (2) të këtij ligji, 

Këshilli Drejtues i Agjencisë do ta miratojë në afat prej 

gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 

Neni 60 

Procedurat e filluara  për dhënien e provimit  për 

autorizim  për gjeodet të autorizuar deri në fillimin e 

zbatimit të këtij ligji, do të mbarojnë  në pajtim me 

dispozitat  e rregullave  me të cilat ka filluar. 

 

Neni 61 

Të dhënat nga librat intabulimit të regjistruara  në 

kadastër të pundshmërive  në emër të personave juridikë si 

kreditorë të pengut që kanë pushuar së ekzistuari, do të 

shlyhen me fletëparaqitje të bartësve të së drejtave  të 

patundshmërive  në afat prej dy vitesh  nga dita e hyrjes në 

fuqi të këtij ligji. 
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Me fletëparaqitjen  për shlyerjen e të dhënave  nga 

librat e intabulimit nga paragrafi 1 të këtij neni, bartësësit e 

të drejtave të patundshmërive duhet të dorëzojnë  dëshmi 

nga subjekti kompetent me të cilën do të vërtetohet  se 

personi juridik i regjistruar si kreditor i pengut  ka pushuar 

së ekzistuari, ndërsa nuk ka pasardhës të vet juridik. 
 

Neni 62 

Tregtarët induvidë  gjeodetë të autorizuar dhe shoqëritë 

tregtare për punë gjeodezike janë të detyruar që në afat prej 

një muaji nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, ta 

harmonizojnë veprimtaritë e tyre në pajtim me dispozitat e 

këtij ligji. 

 

Neni 63 

Gjykatat, ministritë, organet e administratës shtetërore, 

përmbaruesit dhe të gjitha subjektet tjera me autorizime të 

bartura publike, janë të detyruar që në afat prej gjashtë 

muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, në mënyrë 

elektronike të lidhen me Agjencinë. 
  

Neni 64 

Për patundshmërinë për të cilat nuk është  kryer 

harmonizim i të dhënave për patundshmëritë në përputhje 

me dispozitat e neneve 153 dhe 158 të Ligjit për kadastër të 

patundshmërive ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 40/2008, 158/10, 17/11, 51/11 dhe 

74/12) në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 

ligji, Agjencia me detyrë zyrtare do të kryejë ndryshim me 

harmonizimin e të dhënave për patundshmëritë dhe për 

bartësit e të drejtave  të patundshmërive. Për  

harmonizimin  e kryer Agjencia me vërtetim për ndryshim 

do t'i  njoftojë bartësit e të drejtave të patundshmërive të 

regjistruara  në kadastër të patunshmërive për të cilët ka të 

bëjë ndryshimi, përkatësisht harmonizimi. 

 

Neni 65 

(1) Poseduesit e autorizimeve për gjeodet të autorizuar 

që kanë marrë autorizim  në pajtim me kushtet e 

përcaktuara me Ligjin në fuqi  në kohën e marrjes, ndërsa 

nuk i plotësojnë kushtet për arsim të përcaktuara me këtë  

ligj, janë të detyruar që në afat prej katër vitesh  nga hyrja 

në fuqi e këtij ligji ta kryejnë arsimin plotësues.  

(2) Bartësve të autorizimeve për gjeodet të autorizuar 

që në afatin  nga paragrafi (1) të këtij neni nuk do ta 

kryejnë arsimin plotësues, autorizimi për gjeodet të 

autorizuar do t'u hiqet. 

(3) Dispozitat e paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni 

nuk ka në të bëjnë me poseduesit e autorizimeve për 

gjeodet të autorizuar që i kanë marrë autorizimet sipas 

kushteve të përcaktuara me Ligjin për matje, kadastër dhe 

regjistrim të të drejtave të patundshmërive (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 27/86, 17/91, 

84/2005, 109/2005 dhe 70/2006). 

 

Neni 66 

Dispozitat nga neni 3 të këtij ligji me të cilat 

ndryshohet neni 8 paragrafi (2)  nga Ligji për kadastër të 

patundshmërive (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër 55/13 dhe 41/12), në pjesën që ka të 

bëjë me matjen për pranuesit e ndihmës sociale dhe 

ndihmës së përhershme në para dhe të personave me marrje 

bruto të ulëta deri në 168 000 denarë në vit, në procedurën 

e përcaktimit të statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa 

leje, do të zbatohen deri në kalimin e afatit për dorëzimin e 

elaboratit gjeodezik të përcaktuar  me Ligjin për veprim me 

objekte të ndërtuara pa leje. 

 

Neni 67 

Dispozitat  nga neni 30 paragrafi (2) të këtij ligji do të 

zbatohen  pas kalimit të afatit për parashtrimin e kërkesave 

për privatizimin e tokës ndërtimore në pronësi shtetërore, 

të përcaktuar me Ligjin për privatizim dhe qira të tokës 

ndërtimore  në pronësi shtetërore.  

 

Neni 68 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa 

dispozitat e nenit 11 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen 

pas një viti  nga dita e hyrjes së tij në fuqi. 

____________ 

3546. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

 

Се прогласува Законот за дополнување на Криви-

чниот законик, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 јули 2014 година. 

 

Бр. 07-3053/1 Претседател 

30 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

   

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

 

Член 1 

Во Кривичниот законик („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002, 43/20-

03, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2-

008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 
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55/13, 82/13, 14/14, 27/14 и 28/14), во насловот на чле-

нот 232 по зборот „организми“ се додаваат зборовите: 

„или семенски или саден материјал“.  

 

Член 2 

Во членот 232 став (1) по зборовите: „растителниот 

свет“ се става запирка и се додаваат зборовите: „или 

семенски или саден материјал или живи растенија и 

живи делови од растенија, вклучувајќи го и семето, де-

лови од растенија или цели растенија вклучително и 

садни подлоги, наменети за размножување и производ-

ство на саден материјал од земјоделски растенија или 

шумски и декоративни видови дрвја или материјал за 

размножување, на кои нема извршено здравствена кон-

трола.“  
 

Член 3 

Овој законик влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR PLOTËSIMIN E KODIT PENAL 

 

Neni 1 

Në Kodin penal („Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë“ numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2-

004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2-

009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 

14/14, 27/14 dhe  28/14), në titullin e nenit 232 pas fjalës 

„organizma“ shtohen fjalët: „ose material faror ose për 

mbëltim“.  

 

Neni 2 

Në nenin 232 paragrafi (1) pas fjalëve: „botën bimore“ 

vihet presje dhe shtohen fjalët: "ose material faror ose për 

mbëltim ose bimë të gjalla dhe pjesë të gjalla të bimëve, 

duke përfshirë edhe farën, pjesë të bimëve ose bimë të 

plota duke përfshirë edhe baza mbëltimi, të dedikuara për 

shumim dhe prodhim të materialit mbëltues nga bimë 

bujqësore ose drunj pyjorë dhe dekorues, ose material për 

shumim, në të cilët nuk ka kryer kontroll shëndetësor." 

  

Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“. 

__________ 

3547. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛН-
УВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за договорен залог, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 јули 2014 година. 
     

Бр. 07-3054/1 Претседател 
30 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРЕН 
ЗАЛОГ 

 
Член 1 

Во Законот за договорен залог („Службен весник на 
Република Македонија“ број 5/2003, 4/2005, 87/2007, 
51/11 и 74/12), во  членот 7 по ставот 1 се додава нов 
став 2,  кој гласи: 

„Ако предметот на залог дава плодови, предмет на 
залог се и плодовите, освен ако со договорот за залог 
поинаку не е предвидено“. 

 
Член 2 

Во членот 27 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„Ако предметот на залог дава плодови, заложното 
право се протега и на плодовите кои ќе се затекнат во 
времето на реализација на залогот, освен ако со догово-
рот за залог поинаку не е предвидено“. 

 
Член 3 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTËSIM TË LIGJIT PËR PENG KONTRAKTUES  

 
Neni 1 

Në Ligjin për peng kontraktues („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë“ numër 5/2003, 4/2005, 
87/2007, 51/11 dhe  74/2012) në nenin 7 pas paragrafit 1 
shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 

„Nëse lënda e pengut jep fryte, lëndë e pengut janë 
edhe frytet, përveç nëse me marrëveshje për peng nuk 
është paraparë ndryshe“. 

 
Neni 2 

Në nenin  27 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si 
vijon: 

„Nëse lënda e pengut jep fryte, e drejta e pengut 
shtrihet edhe në frytet që do të hasen në kohën e realizimit 
të pengut, përveç nëse me marrëveshje për peng nuk është 
paraparë ndryshe“.  

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3548. 

Врз основа на член 60-г став (2) од Законот за воз-
духопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 
80/2012, 155/2012 и 42/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИС-
КИ ИЗВЕШТАЈ СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА, РЕВИ-
ЗОРСКИОТ ИЗВЕШТАЈ И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШ-
ТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2013 ГОДИНА НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ 
ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД 

СКОПЈЕ 
  
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финан-

сиски извештај со Завршната сметка, Ревизорскиот из-
вештај и Годишниот извештај за работа за 2013 година 
на Акционерското друштво во државна сопственост за 
вршење на дејноста давател на услуги во воздухоплов-
ната навигација М-НАВ АД Скопје, донесени од 
Управниот одбор на ова акционерско друштво, бр.02-
738/2 од 13.5.2014 година и 02-415/2 од 13.3.2014 го-
дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-3758/1 Заменик на претседателот 

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3549. 
Bpз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот 

за осигурување на депозити („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 
49/2003, 81/2008, 158/2010 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
22.7.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ  НА  ГОДИШНАТА  СМЕТКА 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 

ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се потврдува Годишната сметка на 

Фондот за осигурување на депозити за 2013 година, 
УО. ОД. бр. 02-75/1, усвоена од Управниот одбор на 
Фондот, на седницата одржана на 11.3.2014 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 42-4109/1 Заменик на претседателот 

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3550. 
Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот 

за осигурување на депозити („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 
49/2003, 81/2008, 158/2010 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
22.7.2014 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ  

ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се потврдува Финансискиот план на 

Фондот за осигурување на депозити за 2014 година, 
УО. ОД. бр. 02-92/1, усвоен од Управниот одбор на 
Фондот, на седницата одржана на 28.3.2014 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 42-4109/2 Заменик на претседателот 

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3551. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 15/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК 
И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на користење 

на недвижни ствари бр. 19-4982/1 од 29 декември 2005 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 1/2006), во член 1 во ставот 1 бројот „550“ се заме-
нува со бројот „603“, бројот „20“ се заменува со бројот 
„18“, а бројот „222“ се заменува со бројот „220“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4824/1 Заменик на претседателот  

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3552. 
Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на 
Друштвото, на седницата, одржана на 22.7.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗ-
НИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД  

ОД 1.1.2013 ДО 31.12.2013 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за 

работењето на Македонски железници Транспорт АД- 
Скопје, за период од 1.01.2013 до 31.12.2013 година, 
бр.340/1-1 од 24.02.2014 година и усвоена од Управни-
от одбор на Акционерското друштво, на седницата од-
ржана на 24.02.2014 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-5125/1 Заменик на претседателот 

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3553. 
Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на Др-
уштвото, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗ-
ВЕШТАЈ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД  

1.1.2013 ДО 31.12.2013 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува Финансискиот из-

вештај на Македонски железници Транспорт АД-
Скопје, за период од 1.1.2013 до 31.12.2013 година,    
бр. 479/1-3 од 25.3.2014 година, усвоен од Управниот 
одбор на Акционерското друштво, на седницата одржа-
на на 25.3.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-5125/2 Заменик на претседателот 

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3554. 
Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на 
Друштвото, на седницата, одржана на 22.7.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗ-
НИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД 

ОД 1.1.2013 ДО 31.12.2013 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај 

за работењето на Македонски железници Транспорт 
АД - Скопје, за период од 1.1.2013 до 31.12.2013 го-
дина, бр.479/1-2 од 25.3.2014 година, усвоен од Управ-
ниот одбор на Акционерското друштво, на седницата 
одржана на 25.3.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-5125/3 Заменик на претседателот 

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3555. 
Врз   основа   на   член 11  став  1   точка 7 од Зако-

нот за јавните претпријатија ( „Службен весник на Ре-
публика    Македонија“   бр. 38/96,  6/02,  40/03,   49/06,   
22/07,  83/09,   97/10,   6/12,   119/13   и   41 /14),   Вла-
дата   на Република Македонија,   на  седницата,  од-
ржана на 22.07.2014   година ,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУ-
ВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА" КИЧЕВО ЗА 2014 ГОДИНА 

 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување и дополнување на Инвестиционата 
програма на ЈП за водоснабдување „Студенчица" Киче-
во за 2014 година бр.02-1154/1-3/1 од 9.06.2014 година,  
усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие 
на седницата,  одржана на   9.06.2014 година. 

2. Оваа  одлука влегува во  сила наредниот ден   од 
денот на објавувањето  во ,, Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 42-5180/1 Заменик на претседателот 

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3556. 
Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Ре-
публика Македонија во својство на Собрание на Акци-
онерското друштво за стопанисување со деловен прос-
тор во државна сопственост - Скопје, на седницата од-
ржана на 22.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕВИДИРАНАТА ГОДИШ-
НА СМЕТКА, ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И 
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА 
СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ, ЗА  ПЕРИОД ОД  

1.01.2013 ГОДИНА ДО 31.12.2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се одобрува ревидираната Годишна 

сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај 
за работењето на Акционерското друштво за стопани-
сување со деловен простор во државна сопственост - 
Скопје, ревидирани од овластен ревизор, усвоени со 
Одлука бр.02-2741/4 од Одборот на директори на 
Друштвото, на седницата одржана на 23.5.2014 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-5299/1 Заменик на претседателот 

22 jули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3557. 
Врз основа на член 211 став (6) од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија" бр.55/13 и 41/14),   Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 22.07.2014 го-
дина, донесе 
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O Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА 
АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ НA 
НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ ЗА 

2014 ГОДИНА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за дополнување на Годишната програма за ажурирање 
податоци во катастарот на недвижности по службена 
должност за 2014 година, број 01-12631/3 од 11.07.2014 
година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности. 

2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-5408/1 Заменик на претседателот 

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3558. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕ-
НО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА  
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција-

та за филм на Република Македонија му престанува ко-
ристењето на движните ствари, и тоа: 

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД ЗЛЦД, 7000 лумен Проек-
тор, сериски број: 34801010; 

2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум 
ленс; сериски број 211218 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД Плеер 
БДП3380, сериски број: KG1A1241855618. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење, без надомест, за период од 2 го-
дини од денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
на Министерството за култура. 

 
Член 3 

Директорот на Агенција за филм на Република Ма-
кедонија склучува договор со министерот за култура, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 42-5694/1 Претседател на Владата 

29 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3559. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕ-
НО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција-

та за филм на Република Македонија му престанува ко-
ристењето на движните ствари, и тоа: 

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД ЗЛЦД, 7000 лумен Проек-
тор, сериски број: 34801009; 

2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум 
ленс; сериски број 211216 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД Плеер 
БДП3380, сериски број: KG1A1241856019. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење, без надомест, за период од 2 го-
дини од денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
на Министерството за култура. 

 
Член 3 

Директорот на Агенција за филм на Република Ма-
кедонија склучува договор со министерот за култура, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 42-5694/2 Претседател на Владата 

29 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3560. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" 6р. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија,на седни-
цата, одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција-

та за филм на Република Македонија му престанува ко-
ристењето на движните ствари, и тоа: 

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД ЗЛЦД, 7000 лумен ГТроек-
тор, сериски број: 34801014; 

2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум 
ленс; сериски број 211219 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД ГТле-
ер БДП3380, сериски број: KG1A1241856069. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење, без надомест, за период од 2 го-
дини од денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
на Министерството за култура. 

 
Член 3 

Директорот на Агенција за филм на Република Ма-
кедонија склучува договор со министерот за култура, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 42-5694/3 Претседател на Владата 

29 jули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3561. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" 6р. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија,на седни-
цата, одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција-

та за филм на Република Македонија му престанува ко-
ристењето на движните ствари, и тоа: 

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД ЗЛЦД, 7000 лумен Проек-
тор, сериски број: 34801008; 

2. Објектив: Кристи103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум 
ленс; сериски број 211208 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД Плеер 
БДП3380, сериски број: KG1A1241856043. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење, без надомест, за период од 2 го-
дини од денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
на Министерството за култура. 

 
Член 3 

Директорот на Агенција за филм на Република Ма-
кедонија склучува договор со министерот за култура, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 42-5694/4 Претседател на Владата 

29 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3562. 

Врз основа на член 37 став (2) од Законот за катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“, број 55/2013 и 41/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА 
ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И 
УВИД НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО - КА-
ТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ 

 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

за висина на надоместокот за користење и увид на по-
датоците од Геодетско - катастарскиот информационен 
систем, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности, број 01-13209/1 од 11.7.2014 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-5842/1 Претседател на Владата 

29 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3563. 

Врз основа на член 125 став (2) од Законот за катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија број 55/2013 и 41/2014), Владата на Репуб-
лика Македонија“ на седницата,  одржана  на 29.7.2014  
година,  донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА  ДАВАЊЕ   СОГЛАСНОСТ  НA ТАРИФНИКОТ 
ЗА ВИСИНАТА НA НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗ-
ВРШЕНИТЕ ГЕОДЕТСКИ   РАБОТИ  ОД СТРАНА 
НA ТРГОВЦИТЕ  ПОЕДИНЦИ  ОВЛАСТЕНИ ГЕО-
ДЕТИ И ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ  

РАБОТИ 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

за висината на надоместокот за извршените геодетски 
работи од страна на трговците поединци овластени гео-
дети и трговските друштва за геодетски работи, доне-
сен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на 
недвижности,  број   01-13208/1 од 11.07.2014   година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 42-5843/1 Претседател на Владата 

29 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3564. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
22.7.2014 година, донесе                                            

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г3-
СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА КО ЛОГОВАРДИ 

ОПШТИНА БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г3-сервиси и Г4-стова-
ришта КО Логоварди, општина Битола.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5927/1 Заменик на претседателот  

22 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3565. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 22.07.2014 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-

НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУС-

ТРИЈА СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ КО МЛ. НА-

ГОРИЧАНЕ ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на лесна и незагадувачка индустрија со прид-

ружни содржини КО Мл Нагоричане, општина Старо 

Нагоричане. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5928/1 Заменик на претседателот 

22 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3566. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.7.2014 година, донесе                                            

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА  Г-
ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ  

КО ТРКАЊЕ,  ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г-производство, дистри-
буција и сервиси КО Тркање, општина Кочани.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 14584м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-5929/1 Заменик на претседателот  

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3567. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013) и член 8 став (6) од Законот за технолошки 
индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.14/2007, 103/2008, 130/2008, 
139/2009, 156/2010, 127/2012 и 41/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
22.7.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 

НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО 

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2 И 

ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 

развојна зона Скопје 2 и висината на закупнината за за-

купопримачот Друштво за производство, транспорт, 

трговија и услуги Енергија-Инвест ЛТД експорт - им-

порт ДООЕЛ с.Бунарџик Илинден, со седиште во 

Илинден. 

Член 2 

Градежното земјиште кое се дава во долготраен за-

куп претставува дел од КП 9 со површина од 73 898 м2 

и дел од КП 656 со површина од 2 919 м2 односно со 

вкупна површина од 76 817 м2, според Имотниот лист 

бр. 436 за КО Бунарџик и Имотниот лист бр. 1936 за 

КО Илинден вон градежен и Геодетскиот елаборат за 

геодетски работи за посебни намени за нумерички по-

датоци бр.11-262/3 од 14.7.2014 година, сопственост на 

Република Македонија и претставува градежно зем-

јиште, според извод од Урбанистичкиот план бр.316, 

локалитет Илинден, Општина Илинден, издаден од Ре-

публика Македонија, Општина Илинден, под бр. 10-

1956/2 од 2.7.2014 година, врз основа на Урбанистички 

проект за ТИРЗ Скопје 2, бр.40212 од 2013 година, 

одобрен по извршена ревизија од Комисијата при Ми-

нистерството за транспорт и врски под бр.14-7947/2 од 

19.8.2013 година („Градежното земјиште“). 

 

Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 

дава во долготраен закуп за временски период во трае-

ње од деведесет и пет (95) години, сметано од денот на 

склучување на Договорот за долготраен закуп на гра-

дежно земјиште. 

 

Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 

од член 2 на оваа одлука изнесува: 

- во првите пет (5) години, закупнината за наведе-

ното градежно земјиште изнесува 0,1 евро годишно за 

метар квадратен во денарска противвредност според 

средниот курс од Народна банка на Република Македо-

нија на денот на исплата, односно 7.681,7 евра за една 

(1) година, одредено како фиксен износ. 

- по истекот на првите пет (5) години, закупнината 

за градежното земјиште, ќе се одредува за секоја годи-

на посебно, десет дена пред датумот на склучување на 

Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште 

и ќе се пресметува како 0,1 евро годишно за квадратен 

метар, прилагодена за официјалната стапка на инфла-

ција во Република Македонија за претходната година, 

но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе биде 

максималната стапка на зголемување. 

Во рок од шеесет (60) дена од денот на склучување-

то на Договорот за долготраен закуп на градежно зем-

јиште, закупопримачот доставува доказ за уплатен из-

нос на сметката на Буџетот на Република Македонија 

во висина од 38.408,5 евра во денарска противвредност 

според средниот курс од Народна банка на Република 

Македонија на датумот на уплата, кој износ претставу-

ва закупнина за првите пет (5) години, за што закупо-

давачот претходно го известува закупопримачот. 

По истекот на првите пет (5) години, сметано од да-

тумот на склучување на Договорот за долготраен закуп 

на градежно земјиште закупнината за долготраен закуп 

на градежното земјиште опишано во член 2 на оваа од-

лука се плаќа за секоја година однапред, најдоцна на 

истиот датум на кој е склучен Договорот за долготраен 

закуп на градежното земјиште, на сметката на Буџетот 

на Република Македонија, за што закуподавачот прет-

ходно го известува закупопримачот. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-5984/1 Заменик на претседателот 

22 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3568. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности (“Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 55/13 и 41/14), Владата на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 22.7.2014 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-

СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-

врдуваат работите за изработка на: 

- ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат 

за урбанистичко планска документација за бензинскa 

пумпнa станицa и придружно услужен објект на авто-

пат Демир Капија – Смоквица, Катастарска општина 

Милетково, општина Гевгелија; 

- ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат 

за урбанистичко планска документација за 2 бензински 

пумпни станици и придружно услужни објекти на ав-

топат Демир Капија – Смоквица, Катастарска општина 

Миравци, општина Гевгелија; 

- ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат 

за урбанистичко планска документација за бензинскa 

пумпнa станицa и придружно услужен објект на авто-

пат Миладиновци – Штип, Катастарска општина Пе-

широво, општина Свети Николе и; 

- ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат 

за урбанистичко планска документација за бензинскa 

пумпнa станицa и придружно услужен објекти на авто-

пат Миладиновци – Штип, Катастарска општина Свети 

Николе, општина Свети Николе. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6010/1 Заменик на претседателот  

22 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3569. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија,“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР  

ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ 

 

Член 1 

За национален координатор за борба против теро-

ризам се именува Тони Јакимовски, началник на Оддел 

во Министерството за внатрешни работи - Управа за 

безбедност и контраразузнавање. 

 

Член2 

Националниот координатор за борба против теро-

ризам ќе ги координира активностите помеѓу воените и 

цивилните безбедносно - разузнавачки и контраразуз-

навачки служби и агенции во Република Македонија 

поврзани со борбата против тероризмот и превенцијата 

од терористички активности. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-6365/1 Претседател на Владата 

29 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3570. 

По извршеното срамнување на изворниот текст ут-

врдено е дека во текстот на Одлуката за продажба на 

деловен простор со кој стопанисува Акционерското 

друштво за изградба и стопанисување со станбен и со 

деловен простор од значење за Републиката - Скопје, 

објавена во „Службен весник на Република Македон-

ија“, бр.108/2014 направена е техничка грешка, поради 

што се дава 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН 

ПРОСТОР СО КОЈ СТОПАНИСУВА АКЦИОНЕР-

СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАН-

ИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И СО ДЕЛОВЕН ПРОС-

ТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ 

 

Во членот 1 точка 2, наместо „лок. 96“ треба да 

стои „лок. 9Б“. 

 

Бр. 42-4453/3                   од Владата на Република 

31 јули 2014 година                      Македонија 

    Скопје                

__________ 

3571. 

Врз основа на член 9-а од Законот за здравствено 

осигурување („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 

31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 

98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 

26/2012, 16/2013, 91/2013 и 187/2013), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

22.7.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ЛЕКОВИ 

СО АТС ОЗНАКА В - ЛЕКОВИ КОИ ДЕЛУВААТ НА  

КРВ И КРВНИ ОРГАНИ 

 

I. Се формира Комисија за лекови со АТС ознака В 

- лекови кои делуваат на крвта и крвотворните органи 

во следниот состав: 

1. Александар Шиколе (Универзитетска клиника за 

нефрологија Скопје)-претседател 

2. Светлана Станковиќ (Универзитетска клиника за 

хематологија Скопје ) - член 

3. Татјана Смилевска  (Универзитетска клиника за 

хематологија Скопје) - член 

4. Мартин Ивановски  (Универзитетска клиника за 

хематологија Скопје) - член 

5. Аспазија Софијанова (Универзитетска клиника за 

детски болести Скопје) - член 

6. Софијанка Гламочанин (Универзитетска клиника 

за детски болести Скопје) - член 

7. Бранко Јордановски (Универзитетска клиника за 

хирушки болести Скопје) - член 

8. Игор Костов (Универзитетска клиника за хируш-

ки болести Скопје) - член 

9. Снежана Стојковска (Универзитетска клиника за 

инфективни болести Скопје) - член 
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10. Зоран Спировски (Универзитетска клиника за 

торакална и васкуларна хирургија Скопје) - член 

11. Александар Јосифов (Универзитетска клиника 

за торакална и васкуларна хирургија Скопје) - член 

12. Несет Узаири (Клиничка болница, Тетово) - 

член 

13. Валентина Андонова (Универзитетска клиника 

за кардиологија,Скопје) - член 

14. Фатмир Омери (Клиничка болница, Тетово) - 

член 

15. Марија Петреска (Фонд за здравствено осигуру-

вање на Македонија) - член 

16. Димче Зафиров (Институт за фармакологија) - 

член 

17. Катерина Алексоска (Министерство за здрав-

ство) – член. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 42-6123/1 Заменик на претседателот  

22 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

3572. 

Врз основа на член  31-л  став  2  од Законот за про-

изводство и промет на вооружување и воена опрема 

(,,Службен весник на Република Македонија” бр.54/02, 

84/07, 161/09, 145/10, 119/13, 164/13 и 41/14), министе-

рот за  економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ  НА ИЗДАДЕНИ ДОЗ-

ВОЛИ ЗА ИЗВОЗ-УВОЗ,ТРАНЗИТ И БРОКЕРСКИ 

УСЛУГИ И ЗА ОДБИЕНИ БАРАЊА ЗА ДОБИВА-

ЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА 

ОПРЕМА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува  содржината, фор-

мата и начинот на водење на  Регистарот за издадени 

дозволи за извоз-увоз, транзит и брокерски услуги и за 

одбиени барања за добивање дозволи за вооружување 

и воена опрема (во натамошниот текст: Регистар). 

Член 2 

Регистарот се води во форма на книга со тврди ко-

рици со димензии (250 х 333) на евиденциски листови 

кои се нумерирани и меѓусебно поврзани. 

На предната страна на корицата на книгата се впи-

шани следните зборови: Грб на Република Македонија; 

Република Македонија; Министерство за економија; 

Доверливо и  Регистарот за издадени дозволи за извоз-

увоз, транзит и брокерски услуги и за одбиени барања 

за добивање дозволи за вооружување и воена опрема.  

Евиденциските листови ги содржат следните пода-

тоци:  

1. Реден број; 

2. Назив на фирма и седиште на извозникот/увозни-

кот;  

3. Назив на фирма и седиште на примачот; 

4. Единствен даночен број на трговско друштво; 

5. Застапник/преставник на трговско друштво ако 

се разликува од извозникот/увозникот; 

6. Краен корисник (ако се разликува од примачот); 

7. Број и датум на издадената дозвола од Министер-

ство за економија; 

8. Шифра на средство од Заедничка воена листа; 

9. Валута и вредност; 

10. Број и датум на одбиено барање за дозвола од 

Министерство за економија и 

11. Потпис на лицето што извршило запишување во 

регистарот. 

 

Член 3 

Во Регистарот се внесуваат податоците од членот 2 

на овој правилник, како и сите промени што ќе наста-

нат по извршеното запишување. 

Формата и содржината на Регистарот се дадени во 

Прилог кој е составен дел на овој Правилник.  

 

 

Член 4 

Регистарот се води во пишана и во електронска 

форма. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 17-106/3  

23 јули 2014 година  Министер за економија, 

Скопје Беким Нaзири, с.р. 



1 август 2014  Бр. 115 - Стр. 51 
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1 август 2014  Бр. 115 - Стр. 53 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  
И ВРСКИ 

3573. 
Врз основа на член 83 став (4) од Законот за гра-

дежно земјиште (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), 
министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СТЕПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕTO НА ГРАДЕЖНО-
ТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНА-
ТА ИНФРАСТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
УРЕДУВАЊЕТО ВО ЗАВИСНОСТ ОД СТЕПЕНОТ  

НА УРЕДЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за степенот на уредувањето на гра-

дежното земјиште со објекти на комуналната инфрас-
труктура и начинот на утврдување на висината на тро-
шоците за уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13, 155/13, 96/14 
и 107/14) во член 4 став (1) по точката 8 се додава нова 
точка 9 која гласи: 

“9.За објекти за култура: 
- сите простории, 0,01 ;“ 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-11031 Министер 

29 јули 2014 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3574. 
Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 30 став 1 точка 3 и член 31 од Законот за Судски 
совет на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ број 60/06, 69/06,150/10 и 100/11), на ден 
31.7.2014 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА  
СОВЕТОТ 

 
На членот на Судскиот совет на Република Македо-

нија  Крсте Сиваков, му престанува мандатот на член 
на Судскиот совет на Република Македонија, поради 
исполнување на услови за старосна пензија од  
10.6.2014 година. 

Оваа одлука влегува во сила oд 01.08.2014 година. 
     

Бр. 07-1432/2 Судски совет  
 31 јули 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
  Александра Зафировска, с.р. 

3575. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 31.7.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Киро Бојаџиски, судија на Апелационен суд Штип, со 
навршување на 64 години на  15.07.2014 година.  

Решението влегува во сила од  01.08.2014 година.  
     

Бр. 07-1432/1 Судски совет  
 1 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
  Александра Зафировска, с.р. 

_________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3576. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги СУПЕР 
МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, за користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. Самоилова, бр.152, Скопје, му се одобрува користе-
ње на повластена тарифа на електрична енергија произ-
ведена од фотонапонската електроцентрала „МВ“ со 
инсталирана моќност од 99,50 kW и со локација на КП 
бр.176/1, КО Визбегово, Општина Бутел. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. Самоилова, бр.152, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-129; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала: „МВ“; 

- податоци за локација на електроцентралата:  КП 
бр.176/1, КО Визбегово, Општина Бутел;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 99,50 
(398 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 140.000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 



 Стр. 54 - Бр. 115                                                                                         1 август 2014 
 

привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала: „МВ“, 
УП1 бр. 08-173/12 од 14.6.2013 година, односно во за-
висност од инсталираната моќност и локацијата на фо-
тонапонската електроцентрала „МВ“ се одобрува ко-
ристење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-135/14  

1 август 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3577. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за трговија на големо и мало и инжинеринг 
услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, за ко-
ристење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 31.07.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија на големо и мало и ин-

жинеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. „Руди Чајавец“ бр.10/1-13, 
Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-
фа на електрична енергија произведена од фотонапон-
ската електроцентрала „ФВЕЦ 45 kW“ со инсталирана 
моќност од 45 kW и со локација на КП бр.2518/1, КО 
Илинден, н.м Илинден, Општина Илинден. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштвото за трговија на големо 

и мало и инжинеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Руди Чајавец“ 
бр.10/1-13, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-67; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала: „ФВЕЦ 45 kW“; 

- податоци за локација на електроцентралата:  КП 
бр.2518/1, КО Илинден, н.м Илинден, Општина Илин-
ден;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 45 
kW (180 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 64.000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ФВЕЦ 
45 kW“, УП1 бр. 08-131/12 од 16.04.2013 година, од-

носно во зависност од инсталираната моќност и лока-
цијата на фотонапонската електроцентрала „ФВЕЦ 45 
kW“ се одобрува користење на повластена тарифа од 
30 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-138/14  

31 јули 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3578. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги СУПЕР 
МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение 
за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 1.8.2014 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. Самоилова, бр.152, му се издава решение за стекну-
вање на статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија за фотонапонската електроцентрала „МВ“ со 
инсталирана моќност од 99,50 kW и со локација на КП 
бр.176/1, КО Визбегово, Општина Бутел. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштвото за производство, тр-

говија и услуги СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, 
со седиште на ул. Самоилова, бр.152; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-129; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала: „МВ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: КП 
бр.176/1, КО Визбегово, Општина Бутел;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 99,50 
(398 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 140.000 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
1.8.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

         
 УП1 бр. 08-134/14  

1 август 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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3579. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за трговија на големо и мало и инжинеринг 
услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, за из-
давање на решение за стекнување на статус на повлас-
тен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 31.7.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАС-
ТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија на големо и мало и ин-

жинеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. „Руди Чајавец“ бр.10/1-13, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „ФВЕЦ 45 kW“ со инста-
лирана моќност од 45 kW и со локација на КП бр. 
2518/1, КО Илинден, н.м Илинден, Општина Илинден. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за трговија на големо и 

мало и инжинеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. „Руди Чајавец“ бр.10/1-
13, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-67; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФВЕЦ 45 kW“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.2518/1, КО Илинден, н.м Илинден, Општина Илин-
ден;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 45 
kW (180 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 64.000 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
31.07.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
УП1 бр. 08-137/14  

31 јули 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

 
СПОГОДБИ 

3580. 
Врз основа на член 59, став 4 од Колективниот До-

говор за вработените од тутунското стопанство, Син-
дикатот на работниците од агроиндустрискиот ком-
плекс на Република Македонија - Агро Синдикат и 
здружението за тутунско стопанство на Организацијата 
на работодавачи на Република Македонија, на 
23.6.2014-та година склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА ВРА-

БОТЕНИТЕ ОД  ТУТУНСКОТО СТОПАНСТВО 
 

Член 1 
Пресметковната вредност по единица коефициент 

за најниска група на сложеност (најниска плата) за вра-
ботените во тутунското стопанство се утврдува во нето 
износ од 10.650,00 денари. 

 
Член 2 

Најниската плата утврдена во член 1 од оваа Спо-
годба ќе се пресметува и исплатува сметано од 
1.7.2014-та година. 

 
Член 3 

Оваа Спогодба стапува во сила со денот на склучу-
вањето, а ќе се применува од денот на нејзиното обја-
вување во „Службен весник на РМ”.  

 
 Бр. 0101-53/1 
 26 јуни 2014 година 
 Скопје 
  

Организација на работодавачи 
на Македонија 

Здружение за тутунско 
стопанство, 

Синдикат на работниците 
од Агроиндустрискиот 
комплекс на РМ – Агро 

синдикат  
Претседател,  Претседател,  

Илија Ефински, с.р. Живко Даневски, с.р. 
  

Бр. 0101-25  
26 јуни 2014 година  

Скопје  
  

Организација на работодавачи 
на Македонија, 

 

Претседател,  
Ангел Димитров, с.р.   

__________ 
 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 
3581. 

Организацијата на работодавачи на Република Македо-
нија, здружение за тутунско стопанство и Синдикатот на ра-
ботниците од агроиндустрискиот комплекс на Република Ма-
кедонија - Агро Синдикат врз основа на член 21 од Колектив-
ниот Договор за изменување и дополнување на Колективниот 
Договор за вработените од тутунското стопанство на Седница-
та одржана на 23.06.2014 година, утврдија пречистен текст на 
Колективниот Договор за вработените од тутунското стопан-
ство. Пречистениот текст на Колективниот Договор за врабо-
тените од тутунското стопанство ги опфаќа: Колективниот До-
говор за вработените од тутунското стопанство („Сл. весник 
на РМ“ бр. 135/09, 75/12), Колективниот Договор за изменува-
ње и дополнување на Колективниот Договор за вработените 
од тутунското стопанство од 23.06.2014 година и Спогодбата 
за утврдување на најниската плата за вработените од тутунско-
то стопанство од 23.06.2014 година.   

 
Бр. 0101-26 Бр. 0101-53/3 

26 јуни 2014 година 26 јуни 2014 година 
Скопје Скопје 

  
Организација на работодавачи 

на Македонија 
Здружение за тутунско 

стопанство, 

Синдикат на работниците 
од Агроиндустрискиот 
комплекс на РМ – Агро 

синдикат  
Претседател,  Претседател,  

Илија Ефински, с.р. Живко Даневски, с.р. 
  

Организација на работодавачи 
на Македонија, 

 

Претседател,  
Ангел Димитров, с.р.   
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К О Л Е К Т И В Е Н  Д О Г О В О Р  
ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ТУТУНСКОТО СТОПАНСТВО 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Колективен договор се уредуваат и доуре-

дуваат, во согласност со закон и со Општиот колекти-
вен договор за приватниот сектор од областа на сто-
панството на Р. Македонија, правата, обврските и одго-
ворностите помеѓу работниците и работодавачите.  

 
Член 2 

Колективниот договор ги обврзува сите работници 
и работодавачи, од оваа гранка, односно оддел, члено-
ви на Агросиндикатот и на Здружението на работода-
вачи од тутунското стопанство на Организацијата на 
работодавачи на Македонија. 

  
Член 3 

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
жат да се  утврдат поголеми права на работниците од 
оние утврдени со закон, со Општиот колективен дого-
вор или со овој Колективен договор. 

Со колективен договор на ниво на работодавач не 
можат да бидат утврдени помали права на работниците 
од правата утврдени со закон, со Општиот колективен 
договор и со овој Колективен договор. 

Одредбите од колективниот договор на ниво на ра-
ботодавач спротивни на став 2 од овој член се ништов-
ни и не можат да произведуваат правно дејство. 

 
Забрана на дискриминација 

 
Член 4 

Забранета е дискриминацијата на работникот која 
го става во нееднаква положба во случаите утврдени со 
Законот за работни односи. 

Во случај на дискриминација работникот има право 
да бара надомест на штета согласно Законот за облига-
циони односи. 

 
Заштита од вознемирување на работното место  

МОБИНГ 
 

Член 4-а 
Забранет е било кој вид на вознемирување на работ-

но место МОБИНГ, како и злоупотреба на правата на 
заштита од вознемирување на работно место. 

Психичко вознемирување е секое негативно одне-
сување од поединец или група кое се повторува конти-
нуиано и систематски и претставува повреда на досто-
инството, интегритетот, угледот и честа на вработени-
от и предизвикува чувство на страв или создава непри-
јатност и пониженост чија крајна цел може да биде 
повреда на физичкото и менталното здравје, компроми-
тирање на професионалната иднина на вработениот, 
престанок на работниот однос или напуштање на ра-
ботното место. 

Полово вознемирување е секое вербално, невербал-
но или физичко однесување од полов карактер, кое има 
за цел да претставува повреда на достоинството на вра-
ботениот или на кандидатот за вработување, а кое пре-
дизвикува чувство на страв, сoздава непријатност или 
пониженост.  

Местото на вршење на психичкото и половото воз-
немирување се смета работното место на кое вработе-
ниот работи или местото на кое е упатен да работи, 
местото низ кое минува вработениот при неговото доа-
ѓање или заминување од работа. 

Време на вршење на психичко и полово вознемиру-
вање се смета времето во рамките на работното време 
и времето на патување до и од работно место.   

 
Член 4-б 

Правата, обврските и одговорностите на работода-
вачот и вработените, како и постапката за заштита од 
вознемирување се уредени согласно Законот за зашти-
та од вознемирување на работно место. 

  
1.  Договор за вработување 

 
Член 5 

Со потпишување на договорот за вработување, се 
заснова работен однос помеѓу работникот и работода-
вачот. 

Договорот за вработување работникот го склучува 
лично, а во име на работодавачот договорот го склучу-
ва законскиот застапник запишан во регистарот на 
правниот субјект или претставник овластен од него . 

Договорот за вработување покрај содржината од 
членот 28 од ЗРО мора да содржи и подетални иденти-
фикациски податоци за странките односно матичен 
број на работникот и матичен и регистарски број на ра-
ботодавачот. 

 
Член 6 

Договорот за вработување и правата од работен од-
нос влегуваат во сила на денот утврден за отпочнување 
со работа во договорот за вработување. 

Случаите кога работникот од оправдани прични не 
може да отпочне со работа на денот определен со дого-
ворот за вработување се:  

- болест; 
- смртен случај на член на потесно семејство; 
- елементарна непогода (пожар, поплава и сл ); 
- други случаи предвидени со колективен договор 

на ниво на работодавач или договор за вработување. 
 
2. Посебни услови за засновање работен однос 

 
Член 7 

Посебните услови можат да се предвидат како ус-
лов за вработување само ако се неопходни за извршу-
вање на работите на одредено работно место. 

Како посебни услови за вработување можат да се 
предвидат, особено: посебната стручна подготовка, по-
себни знаења и способности за извршување на соодвет-
ни работи, работно искуство и други специфични  ус-
лови утврдени за работното место во актот за система-
тизација на работодавачот. 

Во договорите за вработување, работодавачот не 
може да утврди посебни услови кои значат дискрими-
нација на кандидатите по која било основа. 

За извршување на работите на работните места за 
кои како посебен услов не се бара стручна подготовка, 
или друг вид стручна способност, не може како посе-
бен услов да се утврдува работното искуство.  

 
3. Измена на договор за вработување 

 
Член 8 

Во случај на промена на работното место со работ-
никот се склучува нов променет договор за вработу-
вање. 

Работникот може да работи и на друго работно 
место, по негово барање или на барање на работодава-
чот ако прима иста или поголема плата ако за тоа се 
спогодат со работодавачот. 
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II. ПРАВА И ОБВРСКИ НА СТРАНИТЕ ПРИ 
СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
1. Начин за засновање работен однос 

 
Член  9 

Одлука за потребата од засновање работен однос 
донесува работодавачот, односно органот што ќе го оп-
редели тој. 

Работодавачот ја обезбедува потребата од работни-
ци на начин утврден со Законот за работни односи. 

Работодавачот е должен да ја определи стручната 
подготовка потребна за извршување на работните зада-
чи за работното место со општ акт на работодавачот.  

 
Член 10 

Изборот од пријавените кандидати го врши работо-
давачот.  

 
Член 11 

Пред донесување на одлуката за избор на определено 
работно место, ако тоа е утврдено како посебен услов за 
засновање работен однос, се врши проверка на способнос-
тите за вршење на работите на работното место, освен за 
приправниците и работници без квалификации. 

Проверката на способноста за вршење на работите 
на работното место го врши комисија именувана од 
надлежниот орган на работодавачот. Комисијата е сос-
тавена од 3 членови, кои мора да имаат најмалку ист 
степен на стручна подготовка како и работникот чии 
работни и стручни способности се проверуваат. 

Лицето што ќе добие негативна оценка од комиси-
јата, се смета дека не ги исполнува посебните услови и 
не може да заснова работен однос. 

 
Член 12 

Проверката на работната способност за вршење на 
работите на работното место пред донесување на одлу-
ката за засновање работен однос може да се врши 
писмено и практично со:         

- тестирање; 
- разговор; 
- практична работа. 
 

Член 13 
За начинот, времето и местото на проверката на работ-

ната способност, кандидатот се известува по писмен пат, по 
потреба и преку Центрите  за вработување.  

За проверување на способноста на кандидатите, ко-
мисијата составува записник во кој ги внесува следни-
ве податоци: 

- називот на работодавачот; 
- презиме и име на кандидатот; 
- на кој оглас се пријавени; 
- кога е извршено проверувањето; 
- кои практични работи се извршувани; 
- оценка на кандидатот (задоволува, не задоволува); 
- состав на комисијата. 
Комисијата го доставува записникот до надлежниот 

орган на работодавачот. 
 

Член 14 
Работниот однос се заснова со склучување на дого-

вор за вработување меѓу работникот и работодавачот. 
Договорот за вработување се склучува во писмена 

форма. 
Со склучување на договорот за вработување рабо-

тодавачот е должен да го пријави работникот во задол-
жителното социјално осигурување (пензиско и инва-
лидско, здравствено осигурување и осигурување во 
случај на невработеност) во согласност со посебните 
прописи. 

Примерок од склучениот договор за вработување  
се доставува до работникот. 

Член 15 
Кандидатот што не е избран има право на приговор 

во рок од 8 дена од приемот на известувањето, до орга-
нот утврден со колективен договор на ниво на работо-
давач. 

 
Член 16 

Работодавачот е должен да ги информира работни-
ците на определено време за слободните работни места 
преку објава на огласна табла, за да можат и овие ра-
ботници да ја имаат истата можност за добивање на 
вработување на неопределено време. 

 
III. ОБВРСКИ НА РАБОТНИКОТ 

 
Член 17 

Работникот е должен совесно да ја извршува своја-
та работа на работното место за коешто склучил дого-
вор за вработување, во време и на место, коишто се оп-
ределени за извршување на работата, почитувајќи ја 
организацијата на работата и деловната активност на 
работодавачот. 

Работникот ја изведува работата во обем и на начин 
според технолошките стандарди на видот на работата 
на работното место и според упатства и насоки на 
претпоставениот овластен работник од работодавачот. 

 
Член 18 

Работникот има право да одбие да работи ако му се 
заканува непосредна опасност по животот или здрав-
јето, поради неспроведување на пропишаните мерки за 
заштита при работа. 

Во случај работникот да одбие да работи согласно 
со претходниот став должен е писмено да го извести 
работодавачот и претставникот на работниците за заш-
тита при работа за причините поради кои одбива да ра-
боти. 

Доколку работодавачот смета дека во работата не 
постои опасност по животот и здравјето на работникот 
и дека прекинот на работа е неоснован, должен е 
писмено да го извести работникот и да побара посреду-
вање на трудова инспекција. 

 
Член 19 

Работникот е должен да врши и друга работа која 
не е предвидена со договорот за вработување, а е во 
рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на 
писмен акт од страна на работодавачот се додека траат 
причините, но не подолго од 1 месец,  освен во случаи: 

- кога треба да се замени отсутен работник; 
- кога е зголемен обемот на работата; 
- ако на работното место на кое работи е намален 

обемот на работа; 
- во услови на елементарни непогоди кои се случи-

ле или непосредно се закануваат, и кога е неопходно за 
отстранување или спречување на последиците во слу-
чаите на природна непогода или друга несреќа; 

- на неопходно завршување на започнат процес, чие 
прекинување, со оглед на природата на технологијата 
на работата, би предизвикало материјални загуби; 

- на спречување на расипување на суровини и мате-
ријали, односно отстранување на дефекти на опремата 
и на средствата за работа; 

- на завршување на итни и неодложни дејства; 
А во други случаи утврдени со колективен договор 

на ниво на работодавач работникот е должен да врши и 
друга работа која не е предвидена со договорот за вра-
ботување, а е во рамките на неговата стручна подго-
товка, врз основа на писмен акт од страна на работода-
вачот, се додека траат причините, но не подолго од два 
месеци.  
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Работникот е должен да врши и друга работа која 
не е предвидена со договорот за вработување, а е во 
рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на 
писмен акт од страна на работодавачот, се додека траат 
причините, но не подолго од една година, само во слу-
чај кога се работи за замена на отсутен работник кој е 
на подолготрајно боледување. 

Работникот во сите случаи кога врши друга работа 
која не е предвидена со договорот за вработување, има 
право на еднаква плата  каква што примал на своето ра-
ботно место, односно, плата која е за него поповолна. 

 
IV. ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧОТ 

 
Член 20 

Работодавачот има обврска да му ги обезбеди на ра-
ботникот сите услови и претпоставки за навремено и 
безбедно извршување на работите и работните задачи 
во рамките на описот и содржината на работа на работ-
ното место за кое работникот засновал работен однос: 

- редовно да му исплатува плата; 
- надоместоци на плата; 
- трошоци во врска со работата; 
- соодветна заштита при работа и посебна заштита 

при работа; 
согласно со закон, со Општиот колективен договор 

за приватниот сектор од областа на стопанството на Р. 
Македонија, колективен договор на ниво на работода-
вач и договорот за вработување.  

 
V. ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ И ПРОБНА РАБОТА 

 
Член 21 

При склучувањето на договорот за вработување, ра-
ботникот и работодавачот може да договорат пробна 
работа. 

Траењето на пробната работа за одредени работни 
задачи изнесува најмногу 6 месеци утврдени по групи 
на сложеност во колективниот договор на ниво на ра-
ботодавач. 

Начинот на спроведувањето и оценувањето на 
пробната работа го утврдува работодавачот. 

 
Член 22 

Приправничкиот стаж се утврдува во различно вре-
метраење врз основа на степенот на образованието, до-
колку со друг закон не е поинаку решено: 

- за работите од ИВ и В степен стручна наобразба - 
најмногу 3 месеци; 

- за работите од ВИ степен стручна наобразба - нај-
многу 5 месеци; 

- за работите над ВИ степен стручна наобразба - 
најмногу 6 месеци. 

Приправничкиот стаж се изведува според Програма 
која ја подготвува работодавачот. Менторот што ја 
спроведува програмата мора да има најмалку еднаков 
степен на стручно образование како и приправникот и 
3 години работно искуство. 

Во договорот за вработување, на приправникот му 
се утврдува начинот на извршувањето на приправнич-
киот стаж.  

Приправничкиот стаж може врз основа на предлог 
на менторот да се намали, но не помалку од половина-
та од првобитно утврденото траење на приправничкиот 
стаж. 

Приправничкиот испит содржи оценување на знае-
њето на струката и на работното подрачје за кое се ос-
пособува приправникот. Комисијата за приправнички-
от испит е составена најмалку од 3 члена кои имааат 
најмалку еднаков степен на стручно образование како 
и приправникот и 3 години работно искуство. Менто-
рот учествува во работата на Комисијата, но не е неј-
зин член.  

Приправникот го полага приправничкиот испит нај-
доцна до истекот на приправничкиот стаж. Доколку не 
го положи приправничкиот испит има право повторно 
да полага во рок кој не смее да биде помал од 15, а не 
поголем од 45 дена. Доколку и по втор пат не го поло-
жи приправничкиот испит му престанува работниот 
однос на денот кога не го положил испитот.  

 
VI. ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУ-
ВАЊЕ СО ОТКАЗ ОД СТРАНА НА РАБОТНИКОТ И  

РАБОТОДАВАЧОТ 
 

Член 23 
Работниот однос престанува со откажување на до-

говорот за вработување на иницијатива на една од до-
говорените страни, поради губење на работната спо-
собност на работникот утврдено од надлежен орган 
согласно со законот, поради возраст на работникот, по-
ради истекот на договорениот рок до колку договорот 
за вработување е склучен на определено време, поради 
смрт на работникот или работодавачот (физичко лице), 
односно престанок на правниот субјективитет на рабо-
тодавачот (правно лице) поради стечај или по друга ос-
нова, со писмена спогодба меѓу странките, со судска 
пресуда и во други случаи утврдени со закон. 

Откажувањето на договорот за вработување задол-
жително се изразува во писмена форма. 

Откажувањето на договорот за вработување на ини-
цијатива на едната од договорените странки согласно 
со став 1 може да биде условено со отказен рок соглас-
но со Законот за работни односи. 

 
1. Откажување на договорот за вработување  

со отказ од страна на работодавачот 
 

Член 24 
Работодавачот не може да го откаже договорот за 

вработување со отказ, доколку за откажувањето нема 
оправдани причини сврзани со способноста или со од-
несувањето на работникот (лична причина  или причи-
на на вина на страна на работникот) или за потребите 
на функционирање на работодавачот (деловни при-
чини). 

Работодавачот не може да го откаже договорот за 
вработување со отказ, поради причини сврзани за одне-
сувањето на работникот или за неговата работа пред да 
му се овозможи да се брани по изнесените наводи, ос-
вен во случаи кога од работодавачот оправдано не мо-
же да се очекува да му даде таква можност (тешка пов-
реда на работните обврски со која се доведува во пра-
шање функционирањето на работодавачот). 

 
Член 25 

Работодавачот  може да му го откаже договорот за 
вработување со отказ на работникот, поради кршење 
на работната дисциплина или поради неисполнување 
на обврските од работата или причини на вина (лична 
причина од страна на работникот) доколку кршењето 
на работната дисциплина или неисполнувањето на об-
врските од работа е утврдена со посебна постапка 
(сослушување на прекршителот, на сведоци и изведу-
вање на докази). 

 
Член 26 

Работодавачот  може да го откаже договорот за вра-
ботување со отказ ако работодавачот не е задоволен од 
извршувањето на работните обврски на работникот. 

Врз основа на извештајот од непосредниот раково-
дител, ако работодавачот не е задоволен од извршува-
њето на работните обврски на работникот, истиот е 
должен да му даде писмено упатство и насоки за пра-
вилно извршување на работните обврски и да го пре-
дупреди дека не е задоволен од начинот на нивното из-
вршување. 



1 август 2014  Бр. 115 - Стр. 59 

 
 

По добивање извештај од непосредниот раководи-
тел дека работникот во утврдениот рок од 30 дена не го 
подобри своето работење, одлука од став 1 на овој член 
донесува органот на управување на работодавачот.  

 
Член 27 

Работодавачот  може да го откаже договорот за вра-
ботување со отказ ако е работникот неспособен да ги 
извршува работните задачи утврдени со закон, со овој 
Колективен договор, со колективен договор на ниво на 
работодавач и со договорот за вработување. 

Утврдувањето дека е работникот неспособен да ги 
извршува работните задачи го врши комисија форми-
рана од органот на управување на работодавачот. 

Комисијата брои три члена, а членовите треба да 
имаат најмалку ист степен на стручна подготовка што 
се бара за работното место. 

Комисијата треба да прибави потребни податоци за 
условите, околностите и за причините за неспособнос-
та на работникот да ги извршува работните задачи на 
работното место. 

 
Член 28 

На работникот му се доставува писмено известува-
ње дека е отпочната постапка за утврдување на негови-
те знаења и способности за извршување на работите од 
работното место на кое е распореден. 

За почетокот на постапката писмено се известува 
Синдикатот. 

Работникот и Синдикатот имаат право на увид во 
документацијата врз основа на која е започната поста-
пката. 

 
Член 29 

Постапката за утврдување на неспособност на ра-
ботникот да ги извршува работните задачи ја спроведу-
ва комисија врз основа на документацијата за најмалку 
едномесечно следење на работата на работникот. 

Во време на следење се смета само физичкото при-
суство на работникот на работа. 

 
Член 30 

На работникот, кај кого е утврдена неспособноста 
за извршување на работните задачи, може да му биде 
понуден нов договор за вработување кој одговара на 
неговите знаења и способности, доколку има  друго ра-
ботно место. 

Ако работникот не го прифати новиот договор за 
вработување  или ако нема друго работно место,  може 
да му престане работниот однос. 

 
Член 31 

Работодавачот може да го откаже договорот за вра-
ботување со отказ заради кршење на работната дисцип-
лина и работниот ред од страна на рабтникот ако се ут-
врди постоењето на оправдана причина сврзана за не-
говото однесување или ако е причината заснована на 
потребите на функционирањето на работодавачот. 

Работниот ред и дисциплина ги утврдува органот 
на управување на работодавачот.  

 
Член 32 

Работодавачот  може да го откаже договорот за вра-
ботување со отказ поради кршење на работната дис-
циплина или неисполнување на обврските од страна на 
работникот утврдени со закон, со колективен договор, 
со акт на работодавачот и со договорот за вработување  
и ако: 

- не ги почитува работниот  ред и дисциплина спо-
ред правилата  пропишани од страна на работодавачот; 

- не ги извршува или несовесно и ненавремено ги 
извршува работните обврски; 

- не се придржува кон прописите што важат за 
вршење на работите на работното место; 

- не се придржува на распоредот и користењето на 
работното време; 

- не побара отсуство или навремено писмено не го 
извести работодавачот за отсуството од работа; 

- поради болест или оправдани причини отсуствува 
од работа, а за тоа во рок од 48 часа на писмено не го 
извести работодавачот; 

- со средствата за работа не се постапува совесно 
или согласно со техничките упатства за работа; 

- настане штета,  грешка во работењето или загуба, 
а за тоа веднаш не го извести работодавачот; 

- не ги почитува прописите за заштита при работа 
или употребува прописно или не ги одржува средства-
та и опремата за заштита при работа; 

- предизвикува неред и насилнички се однесува за 
време на работата; 

- незаконско или неовластено ги користи средства-
та на работодавачот. 

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
жат да се утврдат и други случаи на кршење на работ-
ниот ред и дисциплина.  

 
Член 33 

Работодавачот  може да го откаже договорот за вра-
ботување без отказен рок во случаите на кршење на ра-
ботниот ред и дисциплина или неисполнување на ра-
ботните обврски од страна на работникот утврдени со 
закон, со овој  Колективен  договор, со колективен до-
говор на ниво на работодавач  и со договор за вработу-
вање и тоа ако: 

- неоправдано изостане од работа 3 последователни 
работни дена или 5 работни дена со прекин во текот на 
една година; 

- го злоупотреби боледувањето; 
- не се придржува кон прописите за здравствена  

заштита, заштита при работа, пожар, експлозија, штет-
но дејствување на отровни и за други опасни материи и 
ги повредува прописите за заштита на животната сре-
дина; 

- внесува, употребува или е под дејство на алкохол 
и наркотични средства; 

- стори кражба или во врска со работата намерно 
или од крајно невнимание ќе предизвика штета на ра-
ботодавачот; 

- го злоупотреби или пречекори даденото овласту-
вање; 

- одаде деловна, службена или државна тајна. 
Со колективен договор на ниво на работодавач мо-

жат да се утврдат и други случаи на кршење на работ-
ниот ред и дисциплина и на работните обврски за кои 
работодавачот го откажува договорот за вработување 
без отказен рок.  

 
Член 34 

По исклучок од членот 33 до донесување на одлука 
за откажување на договорот за вработување со отказ 
органот на управување на работодавачот или лице ов-
ластено од него со писмен налог може да го отстрани 
работникот од друштвото ако: 

- работникот со своето присуство во друштвото го 
загрозува животот или здравјето на работниците или 
други лица или се оштетуваат средствата од поголема 
вредност; 

- присуството на работникот кај работодавачот 
штетно ќе се одразува врз работењето кај работодава-
чот; 

- присуството на работникот оневозможува утврду-
вање на одговорноста за повреда на работните обврски 
и 

- кога против работникот е покрената  кривична по-
стапка од надлежен орган за кривично дело сторено на 
работа или во врска со работата. 
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Член  35 
Приговор против одлуката за откажување на дого-

ворот за вработување, односно против отстранувањето 
од кај работодавачот во смисла на членовите 32 и 33 не 
ја задржува од извршување одлуката за отказ, односно 
писмениот налог.  

 
Член  36 

Работникот писмено се известува дека се исполнети 
условите за откажување на договорот за вработување 
со отказ заради кршење на работната дисциплина и ра-
ботниот ред. 

Известувањето од став 1 на овој член се доставува и 
до Агро Синдикатот - Синдикалната организација кај 
работодавачот. 

Во текот на утврдувањето на условите за откажува-
ње на договорот за вработување со отказ заради крше-
ње на работната дисциплина и работниот ред, задолжи-
телно се разгледува и мислењето на синдикатот ако е 
доставено. 

Во известувањето од став 1 на овој член се наведу-
ва повредата, опис на дејствата, како и времето и мес-
тото кога е направена истата. 

 
Член 37 

Работодавачот може да донесе одлука за откажува-
ње на договорот за вработување на работник поради 
повреда на работна дисциплина во рок од три месеци 
од денот на сознанието за повредата. 

Работодавачот може да донесе одлука за откажува-
ње на договорот за вработување на работник поради 
неисполнување на обврските од работното место во 
рок од 3 месеца од денот на сознанието за неисполну-
вањето. 

 
Член 38 

Ако  работодавачот или лицето што го овластува 
тој одлучат да го сослушаат работникот,, утврдуваат 
дали се исполнети условите за откажување на догово-
рот за вработување со отказ заради кршење на работна-
та дисциплина и работниот ред. 

Работодавачот, односно овластениот работник му 
дава можност на работникот да се изјасни по изнесени-
те наводи и да приложи нови докази корисни за него, 
односно му овозможува да се брани за изнесените на-
води на обвинението. 

Ако работникот на кој му е уредно доставена по-
кана, не се јави, одредбата од став 1 на овој член не се 
применува. 

Ако е тоа неопходно,  работодавачот или лицето 
што го овластил можат да овластат работник кој ќе 
спроведе увид заради утврдување на околностите и 
фактите во врска со постапката во која се утврдува де-
ка се исполнети условите за откажување на договорот 
за вработување со отказ заради кршење на работната 
дисциплина и работниот ред. 

 
Член 39 

Ако работодавачот, односно лицето што го овлас-
тил тој утврди дека не се исполнети условите за отка-
жување на договорот за вработување со отказ заради 
кршење на работната дисциплина и работниот ред или 
дека постојат околности што ја исклучуваат неговата 
одговорност или дека нема докази за кршење на работ-
ната дисциплина и работниот ред, го известува работ-
никот дека ја запрел постапката. 

 
Член 40 

Работодавачот, односно лицето што  го овластил 
тој утврдува дали се исполнети условите за откажува-
ње на договорот за вработување со отказ заради крше-
ње на работната дисциплина и работниот ред и ако ут-

врди дека се исполнети условите за откажување на до-
говорот за вработување со отказ заради кршење на ра-
ботната дисциплина и работниот ред, во отсуство на 
работникот, донесува одлука за откажување на догово-
рот за вработување со отказ. 

Во одлуката за отказ  работодавачот е обврзан да ги 
утврди легалните причини за престанок на работниот 
однос на работникот. 

Во одлуката за отказ се наведува повредата, опис на 
дејствата, како и времето и местото кога е направена 
истата. 

 
Член 41 

Одлуката  за откажување на договорот за вработу-
вање со отказ заради кршење на работната дисциплина 
и работниот ред на работникот му се врачува во писме-
на форма, со увод, диспозитив, образложение во кое се 
наведуваат причините за откажување на договорот за 
вработување на работникот и правна поука на приго-
вор. 

Одлуката ја потпишува работодавачот.  
Одлуката му се доставува на работникот непосре-

дно со потпис или преку доставница со повратница. 
Ако работникот го одбие приемот, одлуката се ис-

такнува на огласна табла кај работодавачот во присус-
тво на два работника и со тоа се смета дека е извршена 
уредна достава, по истекот на 8 дена. 

Работникот има право на приговор во рок од 8 дена 
од денот на приемот на одлуката. 

 
Член  42 

За време на отказниот рок работодавачот на работ-
никот ќе му овозможи отсуство од работа поради бара-
ње ново вработување 4 часа во текот на работната не-
дела, со тоа што времето на користење го одредува ра-
ботникот. 

За време на отказниот рок работникот има права и 
обврски од работен однос. 

 
Член  43 

Работодавачот ја потврдува наведената одлука ако е 
донесена во согласност со законот. 

Органот на управување на работодавачот ја преина-
чува нападнатата одлука ако фактите не се правилно 
утврдени, ако погрешно е применет законот, Општиот 
колективен договор за приватниот сектор од областа на 
стопанството на Р. Македонија, овој Колективен дого-
вор и колективен договор на ниво на работодавач.  

 
Член 44 

Во постапката пред органот за одлучување односно 
по приговорот, работникот може да го застапува син-
дикалниот претставник кај работодавачот или овластен 
застапник  од Агро Синдикатот. 

Товарот на докажување дека постои оправдана при-
чина за престанок на работниот однос на работникот со 
откажување на договорот за вработување го сноси ра-
ботодавачот. 

 
Член 45 

По приговорот надлежниот орган за одлучување  
може одлуката за отказ да ја поништи, да ја потврди 
или да ја преиначи. 

Доколку оцени надлежниот орган дека одлуката за 
откажувањето на договорот за вработување е неоправ-
дана и ја поништи или преиначи одлуката, обврзан е да 
наложи враќање на работникот на работа и да утврди 
надомест на штета во висина на штетата што ја прет-
рпел работникот. 

Одлуката на надлежниот орган за одлучување во 
втор степен е конечна. 
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По врачувањето на конечната  одлука или кога не е 
донесена одлука во законски предвидениот рок од  ра-
ботадавачот, работникот има право согласно со Зако-
нот за работни односи да покрене постапка пред над-
лежниот суд. 

 
2. Откажување на договорот за вработување од 

страна на работникот 
 

Член 46 
Работникот може да го откаже договорот за врабо-

тување во секое време од причини наведени во членот 
100 став 1 од ЗРО и има право на испратнина и  обеш-
тетување во висина од 1 плата за секои 3 години рабо-
тен стаж, но максимум до 6 плати. 

Изјавата за откажување на договорот за вработува-
ње согласно со претходниот став се поднесува до за-
конскиот застапник на работодавачот во писмена 
форма, со точно наведена причина согласно со членот 
100 од ЗРО. 

Во случај на откажување на договорот од страна на 
работникот од други причини работникот е должен да 
се придржува до отказните рокови утврдени со закон, 
со колективен договор на ниво на работодавач и со до-
говорот за вработување. 

 
3. Откажување на договорот за вработување од  

деловни причини 
 

Член 47 
Како деловни причини се сметаат случаите кога ра-

ботодавачот има намера да воведе поголеми промени 
во производството, програмата, реорганизацијата, 
структурата и технологијата, а кои ќе предизвикаат 
потреба од намалување на бројот на работниците. 

Во случаите кога ќе настанат предвидените проме-
ни од став 1 на овој член,на работникот може да му 
престане работниот однос на начин и постапка предви-
дени со Законот за работни односи, со овој Колективен 
договор и со колективен договор на ниво на работода-
вач. 

 
Член 48 

Работодавачот за намерата, а најдоцна 30 дена пред 
донесувањето на одлуката за откажување на договорот 
за вработување од деловни причини  ја известува син-
дикалната организација на Агро Синдикатот кај рабо-
тодавачот и се консултира и советува, а за намерата 
треба да даде свое мислење во рок од 30 дена. 

За постапката за утврдувањето на потребата од 
престанок од работа на повеќе од 150 работници или 
повеќе од  5% од вкупниот број на работници кај рабо-
тодавачот се изготвува и применува програмата доне-
сена од надлежен орган на работодавачот по претходно 
добиено мислење од синдикалната организација на 
Агро Синдикатот кај работодавачот која е должна да 
достави  мислење  во рок од 30 дена. 

Доколку не се произнесе синдикатот во предвиде-
ниот рок, се смета дека  ја прифатил програмата. 

Програмата ги содржи следниве елементи: 
1. Општи податоци  за друштвото; 
2. Промени што се воведуваат и причините за нив-

ното воведување: 
- укинување на работно место, 
- намалување на број на извршители на работно 

место; 
3. Број на вработени по работно место и/или работ-

ни места, квалификациона структура на работното мес-
то за чија работа престанала потребата или се намалува 
бројот на извршители по работно место; 

4. Начин на решавање на правата на работниците за 
чија работа престанала потребата; 

5. Финансиски и други средства што треба да се 
обезбедат за спроведување на програмата; 

6. Рокови и носители на активностите за спроведу-
вање на програмата. 

 
Член 49 

Бројот и структурата на работниците на кои им се 
откажува  договорот за вработување кај работодавачот, 
поради економски, технолошки, организациски, струк-
турни или слични причини (деловни причини), се ут-
врдува врз основа на следните основни  критериуми: 

- стручна подготовка и квалификација;   
- вкупен работен стаж;  
- работно искуство; 
- возраст; 
- видот и значењето на работното место; 
- резултати од работата. 
 

Член 50 
Критериумите од членот 49 од овој Колективен до-

говор се вреднуваат според следниве мерила: 
1. Стручна подготовка и квалификација: 
- VII-1 степен            50 бода 
- VII степен               40 бода 
- VI степен               30 бода 
- V степен                  25 бода 
- IV степен                       20 бода 
- III степен                        15 бода 
- II степен                         10 бода 
- I степен                            5 бода 
2. Работен стаж 
- над 31 година                                           5 бода  
- од 21 до 30 години                                   4 бода 
- од 11 до 20 години                                   3 бода 
- од 6 до 10 години                                     2 бода 
- до 5 години                                               1 бод 
3. Работно искуство 
-над 31 година                                            5 бода  
- од 21 до 30 години                                    4 бода 
- од 11 до 20 години                                     3 бода 
- од 6 до 10 години                                       2 бода 
- до 5 години                                                1 бод 
4. Возраст 
Врз основа на возраста, работниците добиваат по 1 

бод за секоја година старост. 
 

5. Видот и значењето на работното место 
 
Врз основа на видот и значењето на работното 

место, работниците ги добиваат следните бодови: 
- за IX и VII    група       5 бода 
- за VII и VI    група       4 бода 
- за V и IV      група         3 бода 
- за III             група       2 бода 
- за II и I         група        1 бод 
 

6. Резултати од работата 
 

Резултатите од работата се одредуваат врз основа 
на квалитетно и навремено извршување на работите, 
рационално и економично користење на средствата за 
работа и работното време, самоиницијативно извршу-
вање на работните задачи и вршење на дополнителни 
работни задачи без посебно барање од работодавачот, 
вршење на дополнителни работни задачи кога се бара 
тоа од него, иновации, технички унапредувања и други 
видови творештво со кои се придонесува во заштедата 
и зголемувањето на добивката.  

Резултатите од работа се оценуваат според следни-
те бодови: 
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Степен Опис Бодови 
6 Иновации, технички унапредувања                                                          

и други видови творештво со кои 
се придонесува во заштедата и зго-
лемувањето на добивката 

5 

5 Работникот ги врши задачите во 
согласност со барањата на  работ-
ното место, самоиницијативно исто 
така работи дополнителни задачи, 
без посебно барање од работодава-
чот. 

4 

4 Работникот ги врши задачите во 
согласност со барањата на работ-
ното место и врши дополнителни 
налози, кога се бара тоа од него. 

3 

3 Работникот работи задачи во сог-
ласност со барањата на работното 
место. 

2 

2 Работникот не ги работи самостој-
но налозите во согласност со бара-
њата на работното место: потребно 
е да се врши надзор за да ги из-
врши налозите. 

1 

1 Работникот не ги врши налозите во 
согласност со барањето на работ-
ното место. 

0 

 
Оценката за критериумот резултати од работа ја да-

ва непосредниот претпоставен на работникот. 
Со колективен договор на ниво на работодавач мо-

же да се додадат и други критериуми. Критериумите 
утврдени на ниво на работодавач се вреднуваат според 
мерила утврдени со колективен договор на ниво на ра-
ботодавач. 

 
Член 51 

Доколку според членот 50 од овој Колективен дого-
вор, работниците имаат ист вкупен број бодови, пред-
ност да го задржат работното место го имаат работни-
ците според следниот редослед: 

1. Доколку повеќе работници се распределени на 
работни задачи  за кои согласно со систематизацијата 
на работните места се предвидени два степена на 
стручна подготовка, предност да го задржат работното 
место имаат оние работници кои имаат повисок степен 
на стручна подготовка од определен вид знаење; 

2. Доколку има поголем број работници на исти ра-
ботни задачи кои имаат ист степен на образование, 
предност да го задржат работното место имаат оние ра-
ботници што имаат подолго работно искуство на исти-
те работни задачи кај работодавачот; 

3. Доколку има поголем број работници на исти за-
дачи, кои имаат ист степен на образование и исто ра-
ботно искуство, предност да го задржат работното мес-
то имаат оние работници кои, според оценката на 
непосредниот раководител, имаат резултати во из-
вршувањето на  работните задачи. 

4. Доколку има поголем број работници на исти ра-
ботни задачи со ист степен на образование, исто работ-
но искуство и исти резултати во извршувањето на ра-
ботните задачи, предност да го задржи работното мес-
то има: 

- работник кој е до 5 години пред одење во пензија; 
- работничка за време на бременост или со дете до 2 

години; 
- самохран родител, односно усвоител на дете до 7 

години; 
- работник со хендикепирано дете; 
- работник со професионално заболување; 
- работник со намалена и изменета работна способ-

ност; 
- еден од брачните другари кои се вработени кај ра-

ботодавачот; 

- работник кој претрпел повреда на работа и 
- работник кој е со полоша економско-социјална по-

ложба. 
По утврдувањето на бодирањето односно критериу-

мите од претходниот став, надлежниот орган јавно ги 
истакнува на огласна табла бодовните листи. 

Работниците кои сметаат дека се бодирани несоод-
ветно имаат право на приговор против листата на боди-
рање. 

За одлучување по приговорот и натамошната поста-
пка за заштита на правата пред органите на работода-
вачот соодветно се применуваат одредбите од предход-
ното поглавје. 

 
Член 52 

Во случај на откажување на договорот за вработу-
вање од деловни причини, основицата за пресметка на 
испратнината е просечната плата на  работникот во по-
следните  шест месеци пред отказот, но истата да не 
биде помала од платата врз основа на која се исплаќаат 
придонесите за социјално и здравствено осигурување. 

Во случај на откажување на договорот за вработу-
вање од деловни причини, работодавачот на работни-
кот му исплатува испратнина согласно со членот 97 
став 1 од ЗРО. 

Работодавачот може да исплати испратнина и над 
предвидената во Законот за работни односи.  

 
Член 53 

Програмата за решавање на вишокот работници мо-
ра да биде финансиски поткрепена. 

 
Член 54 

Одлуката за откажување на договорот за вработува-
ње поради деловни причини  се доставува поединечно 
до секој работник. 

 
Член 55 

Пренесувањето на трговско друштво или делови на 
трговско друштво, само по себе не дава основ за от-
пуштање на работници, освен отпуштањето од економ-
ски, технолошки или организациони причини, коишто 
налагаат кадровски промени, а отпуштањето ќе се 
врши согласно условите и критериумите утврдени во 
колективниот договор за вработените во тутунското 
стопанство. 

 
Член  56 

Во случај на повторно отпочнување со работа на 
правното лице по спроведена стечајна постапка се вра-
ботуваат невработените работници кои претходно ра-
ботеле кај тој работодавач. 

 
VII. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА 

 
1. Плата 

 
Член 57 

Работникот има право на плата. 
Платата на работникот за работа со полно работно 

време не може да биде пониска од пресметковната 
вредност по единица коефициент за најниска група на 
сложеност (најниска плата) утврдена со овој колекти-
вен договор. 

Платата е составена од: 
- основна плата; 
- дел од плата за работна успешност и 
- додатоци. 
 

а) Основна плата 
 

Член 58 
Основната платата на работникот и степенот на 

сложеност со коефициентот за  полно работно време, 
нормален учинок и нормални услови за работа се ут-
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врдува со договорот за вработување, и не може да биде 
пониска од најниската плата утврдена за одделни кое-
фициенти за сложеност согласно со овој колективен 
договор. 

- Под нормален учинок се подразбираат однапред 
утврдени работни резултати врз основа на општо при-
фатени норми и нормативи особено обемот и квалите-
тот на работата, економичност и ефикасност во корис-
тењето на средствата. 

- За нормални услови на работа се сметаат условите 
во кои претежно се извршува работата, без посебни 
физички и психички напрегања, влијанија на среди-
ната, опасност од повреди и други оптоварувања,  по-
тешки од нормалните. Овие услови се составен дел на 
конкретното работно место и се вклучени во најниска-
та плата.  

 
Член 59 

При утврдување на пресметковната вредност по 
единица коефициент, пресметковната вредност по еди-
ница коефициент за најниска група на сложеност (нај-
ниска плата) се поаѓа особено од: трошоците на живот, 
економските можности, општото ниво на платите на 
гранка, односно оддел, нивото на продуктивноста, еко-
номичноста, рентабилноста, социјалните давања и дру-
ги економски и социјални фактори и се утврдува во из-
нос од  нето 10.650,00 денари, за 100% остварена нор-
ма од утврдената во гранката или полно работно време 
од просечното годишно 174 часа месечно.  

Работодавачите  од  тутунската индустрија кои има-
ат повисока пресметковна вредност по единица коефи-
циент за најниска група на сложеност (најниска плата) 
од утврдената најниска плата во овој Колективен дого-
вор ја задржуваат таа пресметковна вредност по едини-
ца коефициент за најниска група на сложеност (најнис-
ка плата) (не можат да ја намалат) и истата задолжи-
телно се вградува во Колективните договори на ниво 
на работодавач. 

Пресметковната вредност по единица коефициент 
за најниска група на сложеност (најниска плата) ја ут-
врдуваат и објавуваат со спогодба потписниците на ко-
лективниот договор најмалку еднаш годишно, но не 
подоцна од 31.12. тековната година за наредната го-
дина, при што во истата задолжително се вградуваат-
пресметуваат зголемените трошоци за живот за прет-
ходната година, објавени во државниот завод за статис-
тика. 

 
Член 60 

Основната плата се определува на тој начин што 
пресметковната вредност по единица коефициент за 
најниска група на сложеност (најниска плата) од став 2 
на претходниот член 59 на овој колективен договор се 
зголемува за коефициентот на сложеност на работното 
место. 

 
Член 61 

Поединечните работи, односно занимања се класи-
фицираат по групи на сложеност за тутунска индус-
трија, согласно  Одлуката за утврдување на национал-
ната класификација на дејности (Сл.весник  бр.37/11 од 
24.03.2011). 

Работите, односно работните места се групираат во 
групи на сложеност, како што следува: 

 
Група            Коефициент на сложеност 
 
I група: Во оваа група спаѓаат едноставни рутински 

работи кои не бараат посебно образование, односно 
квалификација, како што се на пример: 

- општ работник.  
Коефициентот на сложеност на работите е од 1,00 

до 1,19. 

II група: Во оваа група спаѓаат помалку сложени 
работи и работни задачи, односно работа со помош на 
едноставни средства за работа за кои се доволни 
писмени упатства, односно интерна полуквалификаци-
ја за извршување на наведените работи како што се на 
пример: 

-  чистач во погон, канцеларија и кујна, копирант,  
портир и други. 

Коефициентот на сложеност на работата е од 1,20 
до 1,29. 

III група: Во оваа група спаѓаат средно сложени ра-
боти и задачи на кои работата се повторува, со повре-
мена појава на нови работни задачи. Извршувањето на 
овие работни задачи бара образование на ниво на ква-
лификуван работник, како што се на пример: 

- келнер, дактилограф, столар, ѕидар и други. 
Коефициентот на сложеност на работата е 1,30 до 

1,49. 
IV група: Во оваа група спаѓаат посложени и пораз-

новидни работи и работни задачи за чие извршување се 
неопходни консултации. Извршувањето на овие работи 
и работни задачи претпоставува образование на средна 
стручна подготовка како што се на пример: 

- оперативно-технолошки работи, работни задачи 
на технолошкиот процес на работа и други. 

Коефициентот на сложеност на работите е од 1,50 
до 1,69. 

V група: Во оваа група спаѓаат посложени работи и 
работни задачи кои бараат повисок степен на самостој-
ност во извршувањето на работите и работните задачи, 
како што се на пример: 

- мајстор во производство, обработка и преработка 
на тутун и други. 

Коефициентот на сложеност на работите е од 1,70 
до 1,89. 

VI група: Оваа група подразбира и работни задачи 
во непосредното производство, работи на организи-
рање, водење на подготовка на процесот на трудот, по-
себни задачи во областа на услугите, административни 
и деловни функции, за што е потребно виша стручна 
подготовка, како што се на пример: 

- оперативен технолог за производство на суров 
тутун, оперативен технолог во обработка и преработка 
на суров тутун, организатор за заштитата на суров 
тутун и нега и други. 

Коефициентот на сложеност на работите е од 1,90 
до 2,29. 

VII група: Во оваа група спаѓаат мошне сложени 
работи и работни задачи што бараат иницијативност и 
креативност на работникот во стручно работење на 
подготовки, анализи и организација на работниот про-
цес, за што е потребно заокружено теоретско и прак-
тично знаење, за чие извршување е неопходно образо-
вание на ниво на висока стручна подготовка, како што 
се на пример: 

- технолог во производство и обработка на суров 
тутун, технолог за обработка, нега и заштита на суров 
тутун и други. 

Коефициентот на сложеност на работите е 2,30 до 
2,69. 

VIII група: Во оваа група спаѓаат мошне сложени 
работи и работни задачи за што е неопходно специја-
листичко знаење заради извршување на високи струч-
ни и сложени работи, вклучувајќи и работи во научно-
истражувачки проекти. За работници од оваа група 
потребно е образование на ниво на висока стручна под-
готовка и завршена специјалистичка програма на обра-
зование или магистратура, како што се на пример: 

- специјалисти за производство, технологија, од-
ржување, економски истражувања, маркетинг, коорди-
натори и друго. 

Коефициентот на сложеност на работите е најмалку 
2,70. 
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IX група: Оваа група подразбира најсложени рабо-
ти и работни задачи со најголемо знаење за водење на 
процесот на производство, за чие извршување се неоп-
ходни одредени високи специјализации, докторат на 
науки, како што се на пример: 

- креативни работи во производство, развојот на но-
ви технологии, аналитички истражувања, научно-ис-
тражувачки работи, координација и друго. 

Коефициентот на сложеност на работите е најмалку 
3,00. 

Со колективен договор на ниво на работодавач се 
доутврдуваат работните места од групите од I до IX. 

 
Член 62 

Со колективен договор на  ниво на работодавач мо-
жат да се утврдат и други групи на повисоки коефици-
енти на сложеност за одредени работни места. 

 
Член 63 

Основната плата се пресметува и исплатува како 
месечна плата најдоцна 15 дена по изминување на ис-
платниот период. 

Со колективен договор на ниво на работодавач, ра-
ботодавачот и синдикатот можат да утврдат и неделна 
плата која се пресметува и исплатува со истекот на ра-
ботната недела. 

 
Член 64 

Работодавачот кај кого настанале потешкотии во 
работењето врз основа на изготвена програма со која се 
обезбедува надминување на настанатите проблеми, а 
со согласност од Синдикалната организација на  Агро 
Синдикатот кај работодавачот  може да утврди отста-
пување од најниската плата утврдена  со членот  59 од 
овој Колективен договор, со тоа што намалувањето на 
најниската плата не може да изнесува повеќе од 20% и 
не може да трае подолго од 6 месеци. 

Работодавачот е должен на работниците да им из-
врши исплата на разликата меѓу најниската плата за 
одделни групи на сложеност и помалку исплатената 
плата во рок од 1 година од настанувањето на причини-
те во смисла  на став 1  на овој член. 

 
б) Дел за работна успешност 

 
Член 65 

Критериуми и мерила за утврдување  на работната 
успешност се:  обем, квалитет, креативност и инвен-
тивност, остварена продуктивност, економичност, заш-
теди во процесот на работење, ефикасност и користење 
на средствата за работа и работното време и други кри-
териуми утврдени во колективниот договор на ниво на 
работодавач и друг акт на работодавачот.  

Работната успешност се мери, односно проценува 
за поединци или групи на работници според однапред 
утврдени критериуми и мерила. 

Резултатите од работењето на работникот согласно 
со претходниот став ги утврдува, односно оценува ра-
ботникот кој го води и организира процесот на работа. 

Доколку работникот не ги достигнува работните ре-
зултати од причини што не зависат од работникот, има 
право на  100% од основната плата за одделната група 
на која е распореден работникот. 

  
Член 66 

Во случај кога повеќе од 30% од работниците не ги 
исполнуваат утврдените норми и нормативи, синдика-
тот може да покрене иницијатива за нивно преиспиту-
вање. 

 
Член 67 

Дел од платата врз основа на работна успешност се 
пресметува и исплатува заедно со основната плата или 
во друг термин кој е поповолен за работодавачот. 

г) Дел за деловна успешност 
 

Член 68 
На работникот може да му се исплати и дел врз ос-

нова  на деловна успешност на работодавачот.  
 

д) Додатоци на плата 
 

Член 69 
Основната плата за одделни степени на сложеност 

на работникот се зголемува кога работникот работи во 
услови потешки од нормалните за определено работно 
место, а особено: 

- работни задачи во чие извршување работникот по-
стојано е изложен на неповолните влијанија на околи-
ната (чад, саѓе, топол пепел, прашина, влага, високи, 
односно ниски температури, врева, блескава вештачка 
светлина, работа во темни простории или во простории 
со несоодветно обоено светло); 

- при работни задачи во кои согласно со прописите 
работникот постојано употребува заштитни средства 
како што се: заштитни чевли, гас маски, маски против 
прав, уреди за доведување свеж воздух или други заш-
титни средства; 

- работи при кои работникот е изложен на посебни 
опасности (пожар, вода, експлозија). 

Со колективен договор на ниво на работодавач, се 
утврдуваат потешките услови за работа од нормалните 
за одделни работни места и износот на зголемувањето 
врз таа основа не зависи од висината на платата на ра-
ботникот, туку се утврдува во единствен износ за сите 
работници што работат во тие потешки услови на ра-
бота. 

  
Член 70 

Основната плата на работникот се зголемува  по час 
најмалку за: 

- за прекувремена работа...............................       35% 
- за работа ноќе................................................      35% 
- за работа во три  смени.............................           5%    
- за работа во недела......................................       50%             
За работа во денови на празници и неработни дено-

ви утврдени со закон, работникот има право на надо-
мест на платата што му припаѓа кога во тие денови не 
работи и плата за поминатите часови на работа зголе-
мена за 50%. 

Додатоците не се исклучуваат меѓусебно. 
Правото на зголемен надоместок врз основа на ра-

бота во три смени работникот го остварува само за 
ефективно проведено работно време во смени.  

Со колективен договор на ниво на работодавачот 
основната плата на работникот врз основа на став 1 на 
овој член може да се зголеми. 

  
Член 71 

Основната плата на работникот се зголемува за нај-
малку  0,5%  за секоја година работен стаж. 

 
Член 72 

Платата на членовите на органите на управување и 
работниците со посебни овластувања и одговорности 
утврдени со Статутот или друг акт на работодавачот, ја 
определува органот што ги избрал, во согласност со ак-
тот на работодавачот. 

 
Член 73 

Инвалид на трудот има право на работа со скратено 
работно време, односно вработување на друга соодвет-
на работа, преквалификација или доквалификација, ка-
ко и право на соодветен паричен надоместок во врска 
со користењето на тие права, во согласност со пропи-
сите за пензиско-инвалидско осигурување, со овој  Ко-
лективен договор  односно на ниво на работодавач.  
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Член 74 
Најниската плата на работник кој е 5 години пред 

исполнување на условите за пензија, а е распореден на 
помалку вреднувано работно место, не може да биде 
помала од платата што ја примал пред распоредува-
њето, валоризирана за тековниот пораст на платите кај 
работодавачот. 

 
2. Надоместоци на плата 

 
Член 75 

Работодавачот на работникот му исплатува надо-
мест на плата за: 

- боледување (за време на привремена неспособ-
ност од работа); 

- годишен одмор; 
- платен вонреден одмор; 
- за време на прекин на работниот процес од причи-

ни од страна на работодавачот; 
- празници и неработни денови утврдени со закон 

или друг пропис; 
- слободни денови од работа; 
- дообразование, стручно оспособување и преквали-

фикација, односно доквалификација согласно со потре-
бите на работодавачот; 

- синдикално образование; 
- за време на отказен рок и  
- други случаи утврдени со колективен договор на 

ниво на работодавач.  
Во случаите од претходниот став на работникот му 

припаѓа надоместок на плата во висина од неговата 
просечна плата од последните 12 месеци доколку со за-
кон поинаку  не е определено. 

Доколку работникот не примал плата во тој период, 
му припаѓа надомест во висина на најниската плата на 
ниво на работодавач. 

 
Член 76 

Работникот има право на надомест на плата врз ос-
нова на придонесот од иновации, рационализации и 
други видови творештва, за потребите на работодава-
чот, кој се  утврдува со договор склучен меѓу работни-
кот и работодавачот. 

Работодавачот и синдикатот можат да утврдат кри-
териуми за утврдување на висината на надоместокот 
врз оваа основа со колективниот договор на ниво на ра-
ботодавач. 

 
Член 77 

За време на приправничкиот стаж и пробна работа 
на работникот му припаѓа плата најмалку 80% од пла-
тата за одделен степен на сложеност предвидена за ра-
ботното место за кое се оспособува. 

 
Член 78 

Работниците што се упатуваат на привремен вонре-
ден одмор имаат право на надомест на плата во висина 
од најмалку 80% што ја оствариле во претходниот ме-
сец пред да бидат упатени на ПВО. 

Надоместокот од став 1 на овој член се валоризира 
со просечниот пораст на платите кај работодавачот. 

Работниците од став 1 на овој член додека се наоѓа-
ат на ПВО немаат право на регрес за исхрана и трошо-
ци за превоз. 

 
Член 79 

За време на времена неспособност за работа поради 
болест до 7 дена работникот има право на надоместок 
на плата во висина од 70%, до 15 дена почнувајќи од 
првиот ден на боледување од 80% и над 15 дена за сите 
денови од  90% од основицата утврдена со закон.       

За време на времена неспособност за работа поради 
повреда на работа и професионално заболување работ-
никот има право на надоместок на плата во висина на 
неговата плата исплатена во претходниот месец.  

 
Член 80 

Надоместокот на плата на работникот за време на 
прекин на работниот процес од деловни причини изне-
сува 70% од неговата плата за период до 3 месеци во 
тековната година. 

 
Член 81 

За време на штрајк кој е организиран заради повре-
дени права на работниците уредени со закон, колекти-
вен договор и со договорот за вработување: неисплате-
на плата, неплатени придонеси и надоместоци, непот-
пишување на колективен договор и необезбедени усло-
ви за работа,  работодавачот на работникот му исплату-
ва  надоместок на плата во висина од 100% од основна-
та плата на работникот, за време од 5 работни дена за 
остварени права, а над 5 работни дена 60% од основна-
та плата на работникот. 

 
Член 82 

Работникот добива надоместок на плати и тоа: 
- за деновите поминати на годишен одмор; 
- за деновите на празниците согласно со законот, 

или определени како неработни денови од страна на 
надлежен државен орган; 

- за деновите на платено отсуство согласно со овој 
колективен договор; 

- за време на стручно оспособување и преквалифи-
кација односно доквалилификација согласно со потре-
бите на работодавачот; 

- за време на извршување на синдикални актив-
ности, избраните членови во органите на синдикатот 
на повисоко ниво, претседателот на синдикалната орга-
низација и членовите на синдикалниот одбор. 

Основицата за пресметката претставува остварена-
та плата на работникот во тековниот месец. 

 
3. Надоместување на трошоците поврзани  

со работата 
 

Член 83 
Работникот има право и на надомест на трошоците 

поврзани со работа утврдени со закон и колективен до-
говор и тоа: 

- дневници за службени патувања во земјата; 
- дневници за службени патувања во странство;  
- теренски додаток; 
- надомест за одвоен живот; 
- надомест на трошоците за користење на сопствен 

автомобил за потреби на работодавачот; 
- надомест на трошоците при селидба за потребите 

на работодавачот; 
- надомест по основ на иновации. 
Покрај надоместоците од став 1 на овој член сог-

ласно со колективен договор, на работникот му се ис-
платува надоместок и за: 

- регрес при користење на годишниот одмор;  
- новогодишен надоместок; 
- јубилејни награди за  работа кај ист работодавач; 
- заминување во пензија; 
- непрекинато боледување; 
- потешки последици од елементарни непогоди; 
- во случај на смрт  на работник. 
Основицата за пресметување на надоместоците на 

работниците преставува просечната месечна плата по 
работник во земјата исплатена во претходните 3 ме-
сеци. 
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Работодавачот на свој трошок на работниците им 
организира превоз до и од работното место, како и ис-
храна за време на работа. 

Работодавачот, доколку не организирал исхрана за 
време на работа или нема организиран превоз до и од 
работното место, на работниците да им ја зголеми пла-
тата за износот на трошоците по основ на исхрана за 
време на работа и превоз до и од работа, пресметани 
согласно со закон и колективен договор. 

Трошоците за исхрана изнесуваат во висина од 25% 
од просечната нето плата по работник исплатена во 
претходната година, а трошоците за превоз во висина 
на стварните трошоци во јавниот сообраќај. 

Со колективен договор на ниво на работодавач на-
доместоците од претходниот став можат да бидат зго-
лемени. 

 
Член 84 

Работодавачот може да му исплати на работникот 
13та плата, доколку работодавачот има можност да ја 
исплати. 

 
Член 85 

За време на службено патување во Републиката на 
работникот му следува дневница во висина од најмалку 
8% од просечната месечна плата исплатена по работ-
ник во Републиката во претходните 3 месеци и надо-
месток на трошоците за ноќевање во целосен износ 
според приложената сметка. 

 
Член 86 

За време на службено патување на работникот му 
следува дневница во полн износ за следните случаи: 

- за секои 24 часа поминати на службен пат; 
- за остатокот на времето подолго од 12 часа, кога 

службеното   патување траело повеќе од еден ден; 
- кога службеното патување трае подолго од 12 

часа, а пократко од 24 часа. 
Половина дневница му припаѓа на работникот, ако 

траело патувањето повеќе од 8, а помалку од 12 часа, 
како и за остатокот од времето поминато на пат подол-
го од 8, а пократко од 12 часа, кога службеното патува-
ње траело повеќе од 1 ден. 

 
Член 87 

Надоместокот на трошоците и дневниците за служ-
бено патување во странство се утврдуваат согласно ко-
лективен договор на ниво на работодавач и акт на ра-
ботодавач, но не помалку од висината на дневницата 
предвидена во Уредбата за дневниците за службено па-
тување, што на републичките органи им се признаваат 
како материјални трошоци. 

 
Член 88 

Работникот има право на надомест на трошоците  
за превоз при службеното патување во земјата и во 
странство. 

На службеното патување работникот може да ко-
ристи: 

- возило на работодавачот; 
- автобус; 
- воз (кола за спиење); 
- авион; 
- брод. 
Во исклучителни случаи, за службено патување мо-

же да се користи и приватно возило, рентакар или 
такси. 

Налогодавачот во налогот го определува средство-
то кое ќе го користи работникот на службеното пату-
вање, водејќи сметка тоа да биде најрационално и еко-
номично. 

Кога работникот за службено патување користи 
сопствено возило, се признава за секој изминат кило-
метар по 30% од цената на литар гориво за сопственото 
возило. 

 
Член 89 

Работникот има право на теренски додаток во зем-
јата, за работа на терен надвор од седиштето на работо-
давачот, во зависност од обезбедените услови за прес-
тој на работникот  на терен (сместување, исхрана и 
др.), во висина утврдена согласно со колективен дого-
вор на ниво на работодавач. 

 
Член 90 

За одвоен живот од семејството на работникот му 
следува надомест за одвоен живот во висина од најмал-
ку 60% од остварената просечна месечна плата во Ре-
публиката исплатена во последните 3 месеци. 

Работникот го користи правото на овој надоместок 
во целост, само во случај кога нема организирано смес-
тување и исхрана. 

Доколку на работникот му е обезбедено сместување 
или исхрана, надоместокот се намалува за 25%. 

Под одвоен живот од семејството се смета времето 
поминато на работа надвор од местото на живеење во 
траење над 30 дена непрекинато. 

 
Член 91 

Работникот има право на топол оброк за време на 
работа. 

Ако нема организирано исхрана, надоместок во ви-
сина  од 25% од просечната месечна плата во Републи-
ката исплатена во последните 3 месеци се вградува во 
бруто платата на работникот, ако истата претходно не 
била вградена. 

 
Член 92 

Дневниците за службено патување, регресот за ис-
храна и теренскиот додаток се исклучуваат меѓусебно. 

Надоместокот за одвоен живот и теренскиот дода-
ток меѓусебно се исклучуваат. 

 
Член 93 

На работниците на кои не им е обезбеден превоз до 
и од работа, им се исплатува надомест во висина на 
возниот билет од локалниот јавен превоз. 

Надоместокот од претходниот став се исплатува 
ако од местото на живеење до работното место има над 
2 км. 

 
Член 94 

Висината на регресот за годишен одмор изнесува 
една просечна месечна плата во Републиката исплатена 
во претходните 3 месеци. 

  
Член 95 

Висината на новогодишниот надоместок за време 
на новогодишните празници изнесува 65% од просеч-
ната месечна плата во Републиката исплатена во прет-
ходните три месеци.  

На ниво на работодавач може да се утврди поголем 
износ. 

Новогодишниот надоместок да се исплати заклучно 
со 31.12. во тековната година, но не подоцна од 31.03. 
наредната година. 

 
Член 96 

Работникот има право на отпремнина при замину-
вање во пензија во висина на најмалку 3 просечни ме-
сечни плати исплатени во последните 3 месеци на  ни-
во на Република Македонија. 
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Член 97 
Во случај на смрт на работникот, на семејството му 

се исплаќа еднократна парична помош во висина од 3 
просечни месечни плати исплатени во Републиката во 
последните 3 месеци. 

Во случај на смрт на член од потесното семејство 
на работникот му се исплатува помош во висина на 2 
просечни месечни плати исплатени во Републиката во 
последните 3 месеци. 

Под потесно семејство на работникот во смисла на 
став 2 од овој член се подразбира брачниот другар, де-
цата на работникот и лица што ги издржува врз основа 
на закон. 

 
Член 98 

За  непрекинато боледување подолго од 6 месеци,  
на работникот   му се исплатува еднократна помош во 
висина од 1 просечна месечна плата исплатена во Ре-
публиката во претходните 3 месеци. 

 
Член 99 

Во случај на потешки последици од елементарни 
непогоди на работникот му се исплатува надомест од 
најмалку 1 просечна месечна плата во Р.М.  

 
Член 100 

За непрекината работа во Друштвото, на работни-
ците им се дава во пари или друг вид награда во висина 
утврдена со колективен договор на ниво на работода-
вач за: 

- за   10 години,        
- за   20 години и        
- за   30 години.        
 

VII. РАБОТНО ВРЕМЕ 
 

Член 101 
Работното време не може да изнесува повеќе од 40 

часа неделно. 
Работната недела  по правило трае 5 работни дена. 
Со колективен договор на ниво на работодавач сог-

ласно со закон може да се утврди пократко неделно ра-
ботно време од 40 часа. 

Со одлука од претходниот став се утврдуваат усло-
вите и деловите од работниот процес на работодавачот 
за кои се скратува работното време. 

Работното време од став 3 на овој член се смета за 
полно работно време. 

 
Член 102 

На работникот кој работи на особено тешки, напор-
ни и работи штетни по здравје, кои штетно влијаат врз 
неговото здравје односно работната способност не мо-
же во целост да се отстрани или да се попречи со при-
мена на заштитни мерки, работното време му се скра-
тува сразмерно со штетното влијание врз неговото 
здравје, односно работна способност во согласност со  
закон и колективен договор. 

Со колективен договор на ниво на работодавач се 
утврдуваат условите за работа потешки од нормалните 
за одделни работни места кај работодавачот. Елементи 
за потешки услови за работа кои задолжително мора да 
се земат предвид се следниве: 

- влијание на околината (клима, врева, вибрации, 
зрачење, влага, штетни гасови, биолошки влијанија и 
др); 

- физички и психички оптоварувања (оптоварување 
на сетилата, тешки физички напори со можни послед-
ици за здравјето, работа со нечисти материи и др); 

- опасност по здравјето и животот на работното 
место (опасност од алатите или предметите на трудот, 
од транспортните средства и средствата на јавниот со-

обраќај, опасности од паѓање, електрична струја, од 
затрупување, експлозија, жешки и вжарени предмети 
или материи, нагризувачки материјали и др.). 

 
Член 103 

Кога тоа го бара природата на дејноста односно ра-
ботата и работните задачи и организацијата на рабо-
тата, подобро користење на средствата за работа, пора-
ционалното користење на работното време и извршува-
ње на определени работи и задачи со утврдени рокови, 
одржување и ремонт, изготвување на пресметки и ана-
лизи, спазување на одредени рокови во интерес на ра-
ботодавачот, овластениот работник му предлага на ра-
ботоводниот орган да донесе одлука за прераспределба 
на работното време. 

Прераспределбата на работното време се врши така 
што во определени временски периоди во текот на го-
дината биде подолго од осум часа дневно, а во остана-
тиот период пократко од осум часа дневно, со тоа што 
вкупното работно време на работникот во просек да не 
биде подолго од 40 часа во работната недела во текот 
на годината, а да се обезбеди соодветен одмор на ра-
ботникот помеѓу работните денови кој не може да биде 
пократок од 12 часа. 

Како полно работно време од осум работни часа се 
смета и  работно време, пократко од осум часа, а по-
долго од четири часа, и во тој случај на работникот му 
следува исхрана. 

Прераспределбата на работното време во писмена 
одлука ја донесува овластениот работник. 

 
Член 104 

Дневното работно време, вклучувајќи и прекувре-
мена работа не може да трае повеќе од 10 часа дневно, 
а најмногу 190 часа годишно. 

За работните места кај кои постои поголема опас-
ност од повреди или здравствени оштетувања, со ко-
лективен договор на ниво на работодавач, полното ра-
ботно време може да трае помалку од 36 часа неделно. 

 
Член 105 

Почетокот и крајот на работното време, вклучувај-
ќи ги паузите, и останатите услови за искористување 
на полното работно време во работната недела се ут-
врдува со акт на работодавачот. 

Промена на дневното работно време не може да се 
менува во текот на работниот ден. 

 
Член 106 

Евиденцијата за полното работно време ја органи-
зира и врши овластена надлежна служба или овластен 
поединец назначен од работодавачот со вообичаени 
средства и на начин утврдени со ЗРО. 

Претставникот на синдикатот има право на увид во 
евиденцијата во врска со користењето на полното ра-
ботно  време вкупно и поединечно за секој работник. 

 
IX. ПАУЗИ И ОДМОРИ 

 
1. Паузи за време на работното време 

 
Член 107 

Времето за користење на 30 минутна пауза за време 
на работното време, утврдено со ЗРО, се регулира со 
интерен акт на работодавачот. 

 
Одмор помеѓу два последователни дена 

 
Член  108 

Работникот има право на одмор меѓу два последо-
вателни работни дена во непрекинато траење од нај-
малку 12 часа. 
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Неделен одмор 
 

Член 109 
Работникот има право на неделен одмор во траење 

од најмалку 24 часа  непрекинато по правило во не-
дела. 

Заради објективни, технички и организациски при-
чини на работникот може да му се обезбеди неделен 
одмор во некој друг ден во неделата.  

 
2. Платен  вонреден одмор 

 
Член 110 

Во услови и околности на целосно или делумно 
престанување на производниот процес од деловни при-
чини или намалување на обемот на работата во одреде-
ни организациски делови односно делови на производ-
ниот процес, односно работа кај работодавачот, работ-
ниците од тие организациски делови односно произ-
водни процеси се упатуваат на платен  вонреден одмор 
(во понатамошниот текст ПВО). 

Синдикалниот претставник не може да биде упатен 
на платен вонреден одмор. 

 
Член 111 

Одлука за организирање на ПВО донесува органот 
на управување во друштвото. 

Овластен работник од работодавачот го определува 
организацискиот дел и делот на производниот процес 
односно работата во која се исполнети условите и 
околностите за организирање на ПВО и времетраењето 
на организирањето на ПВО со изготвена програма 
претходно разгледана од Синдикалната организација 
на Агро  Синдикатот кај работодавачот  и добиено мис-
лење од неа. 

Врз основа на одлуката на органот на управување 
за организирање на ПВО, овластен работник кај рабо-
тодавачот изготвува план за спроведување на ПВО, и 
со решение поединечно ги определува работниците 
кои се упатуваат на ПВО и ја определува должината на 
тој одмор. 

Приговорот поднесен против решението за упатува-
ње на работникот на ПВО не го задржува извршување-
то на решението. 

По престанување на условите и околностите, овлас-
тениот работник со одлука утврдува дека престанала 
потребата за организирање на ПВО во соодветниот ор-
ганизациски дел односно технолошко-техничкиот про-
изводен процес и дека се создадени услови за редовно 
производство односно работа по истиот. 

 
Член 112 

На работните места каде што процесот на произ-
водството и работата го дозволуваат тоа, се врши наиз-
менично упатување и враќање на работниците на ПВО 
при што се обезбедува сигурноста на објектите и 
постројките и квалитетот на работата. 

 
Член 113 

Упатувањето на работниците на ПВО може да трае 
3 месеци во текот на една календарска година. 

 
Член 114 

Синдикалните претставници имаат право да бараат 
информации за применување на одлуката за упатување 
на ПВО и нејзиното спроведување. 

 
3. Определување на траењето на годишниот одмор 

 
Член 115 

Работникот има право на годишен одмор во текот 
на една календарска година во траење од најмалку 20 
работни дена.  

Должината на годишниот одмор над законски ут-
врдените 20 работни дена се зголемува според степе-
нот на сложеност на работното место, работниот стаж, 
условите за работа, возраста и инвалидноста. 

Годишниот одмор на работникот согласно со крите-
риумите од став 2 се зголемува: 

1. за времето поминато во работен однос: 
- до   10  години работен стаж               1 работен ден 
- од   11 до 20 години работен стаж   2 работни дена 
- од   21 до 30  години работен стаж  3 работни дена 
- над 31 година работен стаж           4 работни дена 
2.  за сложеноста на работите на работното место: 
- I, II, III степен на стручна подготовка  

1 работен ден 
- IV, V, VI, степен на стручна подготовка       

2 работни дена 
- VII, VIII, IX степен на стручна подготовка    

3 работни дена 
3.  за неповолни услови за работа до 3 работни дена 
4. здравствената состојба и други социјални услови 

во кои живее работникот                     до 3 работни дена 
5. за бенифициран стаж утврден за одредена работа 

        до 3 работни дена 
Повозрасен работник маж со над 59 години и жена 

со над 57 години живот, работник-инвалид, работник 
со најмалку 60% телесно оштетување и работник кој 
негува и чува дете со телесен или душевен  недостаток, 
има право на уште  3 работни дена годишен одмор. 

Работник помлад од 18 години има право на годи-
шен одмор зголемен за 7 работни дена.    

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
жат да се утврдат и други критериуми. 

Должината на годишниот одмор се утврдува така 
што на 20 работни дена се додаваат деновите од став  
3, на овој член.  

Доколку го надминува работникот максимумот врз 
основа на критериумите  во овој член има право на го-
дишен одмор само до 26 работни дена.  

Должината на годишниот одмор стекната по точки-
те 3 и 5 од став 3 на овој член  може да изнесува и по-
веќе од 26 работни дена. 

 
Член 116 

Со колективен договор на ниво на работодавач се 
определува траењето на годишниот одмор за работни-
ците кои работат под потешки услови за работа и за 
други категории работници, но не подолго од 36 работ-
ни дена. 

Под потешки услови за работа во смисла на прет-
ходниот став се смета онаа работа за која е утврден бе-
нифициран стаж, работа со скратено работно време, 
особено тешка физичка работа, работа под зголемен ат-
мосферски притисок, работа во вода или влага, работа 
изложена на јонизирачки зрачења, работа на висока 
температура и гасови, работа во прашина, работа со хе-
микалии, работа со нагризувачки материјали. 

 
Член 117 

Годишниот одмор се користи во непрекинато тра-
ење. 

Годишниот одмор може да се користи и во два 
дела. 

Ако работникот го користи годишниот одмор во де-
лови, првиот дел го користи во траење од најмалку 12 
работни дена без прекин во текот на календарската го-
дина, а вториот дел до крајот на месец јуни во наредна-
та година. 

Работникот кој сака вториот дел од годишниот од-
мор да го користи по сопствена желба, треба најмалку 
8 дена пред одењето на одмор да поднесе писмено ба-
рање до раководителот на работната единица во која 
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работи, заради обезбедување на непрекинато работење 
во работната единица, за кое нешто одлучува овласте-
ниот раководител. 

Ако за време на годишниот одмор работникот ко-
ристи боледување, должен е за тоа веднаш да го извес-
ти непосредниот раководител.  

Времетраењето на боледувањето не се смета во го-
дишниот одмор. 

 
Член 118 

Работникот има право 2 дена од годишниот одмор 
да користи по своја желба за свои лични потреби, за 
што е должен да го извести непосредниот раководител 
пред користењето на тоа право и да добие одобрение 
од истиот. 

Саботите се сметаат како неработни денови при ко-
ристењето на годишниот одмор. 

Ако работникот повторно заснова работен однос во 
рок од 5 дена од престанокот на претходниот работен 
однос не се смета за прекин на работа заради стекнува-
ње на право на годишен одмор. 

 
Член 119 

Работникот го користи годишниот одмор согласно 
со планот за користење на годишни одмори донесен кај 
работодавачот. 

При изготвување на планот за користење на годиш-
ни одмори се води сметка истите работници да не го 
користат годишниот одмор секоја година во исто 
време, како и за желбите на работниците, доколку тоа 
не е во спротивност со барањата на процесот на работа. 

Решение за користење на годишен одмор донесува 
работоводниот орган на работодавачот или лице овлас-
тено од него . 

Работникот има право на надоместок на неискорис-
тениот дел од годишниот одмор пред престанокот на 
работниот однос, ако претходно побарал користење на 
годишен одмор, а не му било овозможено користење на 
годишен одмор, а работниот однос му престанал не по 
негова вина и волја. 

 
4. Платен одмор 

 
Член 120 

Работникот има право на платен одмор заради лич-
ни и семејни околности до 7 работни дена во текот на 
една календарска година во следните случаи: 

- за склучување брак      3 дена 
- за склучување брак на дете   2 дена 
- за раѓање или посвојување дете  2 дена 
- за смрт на сопружник или дете  5 дена 
- за смрт на родител, брат, сестра  2 дена 
- за смрт на родител на сопружник  2 дена 
- за смрт на дедо или баба    1 ден 
- за полагање на стручен или друг  
испит за потребите на работодавачот  3 дена  
- за селидба на семејството од едно на друго место 
            2 дена 
- за селидба на семејството во исто место      

            1 ден  
- за елементарни непогоди        

            3 дена 
- и во други случаи утврдени со колективен договор 

на ниво на работодавач. 
Во случаите од став 1, отсуството од работа се обез-

бедува и се користи во деновите на траењето на причи-
ната врз основа на која се остварува, без оглед на бара-
њето на процесот на работа. 

 
Член 121 

Работникот може да отсуствува од работа и да му 
се исплатува плата и во следниве случаи: 

- кога е упатен на стручно усовршување или обра-
зование; 

- кога е упатен на научно-стручна работа; 
- кога е упатен на синдикално школување и усов-

ршување. 
 

Член 122 
Доброволните дарители на крв имаат право на два 

последователни работни денови за секое давање крв и 
тоа денот кога дава крв и наредниот ден. 

Во случај на давање крв во неработен ден, дарите-
лот има право на 2 последователни  слободни работни 
дена. 

Слободните денови се сметаат како денови помина-
ти на работа. 

 
Член 123 

Работникот може да отсуствува од работа во текот 
на календарската година без надоместок на плата и 
придонеси од плата најдолго 3 месеци, во следните 
случаи: 

- за нега на член на семејство; 
- за изградба или поправка на куќа, односно стан; 
- за учество на културни и спортски приредби; 
- за учество на конгреси, конференции и сл.; 
- за подготовка и полагање на стручен испит; 
- за лечење за своја сметка; 
- во други случаи по барање на работникот. 
За време на користење на неплатеното отсуство, на 

работникот му мируваат правата и обврските од рабо-
тен однос. 

 
Член 124 

Решение за користење на отсуството од работа со 
надомест и без надомест на плата како и за мирување 
на правата и обврските предвидени со закон и со овој 
колективен договор, донесува надлежен орган на рабо-
тодавачот. 

 
Член 125 

За користење на платено или неплатено отсуство од 
работа, работникот е должен да поднесе писмено бара-
ње до надлежниот орган на работодавачот. 

 
X. МИРНО РЕШАВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ И 

КОЛЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СПОРОВИ 
 

Член 126 
Индивидуален работен спор претставува спор во 

врска со остварувањето на правата на работникот ут-
врдени со закон, со колективниот договор и со догово-
рот за вработување. 

Колективни работни спорови се спорови во врска 
со склучувањето, измената и дополнувањето и приме-
ната на колективниот договор, остварување на правото 
на синдикално организирање и штрајк. 

 
Член 127 

Споровите што не можат да се решат со меѓусебно 
спогодување, можат да се решат по пат на помирување 
или по пат на арбитража.  

Помирувањето е процес во кој независна трета 
страна определена од страните во спорот им помага на 
страните во спорот во изнаоѓање на решение за спорот. 

Арбитража е решавање на спор од страна на трета 
страна која ја определиле страните во спорот и која од-
лучува за спорот. 

 
Член 128 

Лицата помирувачи, односно арбитри страните во 
спорот ги бираат од Регистерот на Министерството за 
труд и социјална политика на помирувачи односно ар-
битри. 
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Страните во спорот заеднички го определуваат тре-
тиот член во постапката за помирување односно арбит-
ража. 

 
Постапка за помирување (мировен совет) 

 
Член 129 

Индивидуалните и колективните работни спорови 
можат да се решаваат по пат на мирење  и пред посе-
бен мировен совет. 

Постапката за помирување започнува со предлог од 
која било страна, најдоцна во рок од 5 дена од настану-
вањето на спорот, во кој  предлагачот на помирувањето 
ја изнесува содржината на спорниот однос. 

По добивањето на предлогот другата страна е 
должна да одговори во рок од 3 дена. 

Страните во спорот во мировниот совет предлагаат 
свој член, а заеднички го определуваат третиот член на 
мировниот совет од листата на помирувачи. 

Помирувачот раководи со мировниот совет и им 
помага на страните во спорот во изнаоѓање решение за 
спорот. 

Во случај, другата страна да не одговори на предло-
гот, не именува член за мировниот совет, не се избере 
помирувач или не се постигне спогодба за решавање на 
спорот, постапката за помирување се запира. 

 
Член 130 

Постапката за помирување страните во спорот се 
должни да ја завршат во рок од 15 дена, од поднесува-
њето на предлогот за постапка за помирување.  

Спогодбата што ќе се постигне во постапката за по-
мирување мора да биде во писмена форма и истата е 
задолжителна за страните во спорот. 

 
Член 131 

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
же да се доуреди формирањето на посебен мировен со-
вет и постапката на решавање на индивидуален или ко-
лективен работен спор. 

 
Постапка пред арбитража 

 
Член 132 

Во случај на колективен работен спор, која било од 
страните во спорот може да поднесе предлог за поста-
пка пред арбитража, во рок од 8 дена од денот на нас-
танувањето на спорот, односно од денот на запирањето 
на постапката за помирување. 

Арбитража може да врши еден или повеќе арбитри. 
Страните во спорот заеднички го избираат арбите-

рот или арбитрите од Листата на арбитри.  
Арбитерот е должен да закаже расправа во рок од 5 

дена од приемот на предлогот. 
На расправата се повикуваат овластени претставни-

ци на страните во спорот.  
Одлуката на арбитерот е конечна и задолжителна за 

страните во спорот. 
Постапката пред арбитража завршува во рок од 25 

дена од денот на настанувањето на спорот.  
 
XI. ИНФОРМИРАЊЕ И КОНСУЛТИРАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 
(комуникација помеѓу работодавачот  и синдикатот) 

 
Член 133 

Работодавачот обезбедува задолжително редовно и 
навремено информирање на работниците за деловните 
и развојните решенија од влијание на економската и 
социјалната положба на работниците, а особено за: 

- годишни и повеќегодишни планови за развој; 
- организациски промени; 

- одлуки со кои се уредуваат правата од работен од-
нос на работниците; 

- годишни деловни резултати; 
- други значајни деловни и развојни решенија; 
- други прашања од заеднички  интерес. 
Работодавачот е должен согласно член 94-а од ЗРО 

да се консултира и да го информира Синдикатот за си-
те прашања што се однесуваат на социјално економска-
та и материјалната положба на вработените во тргов-
ското друштво особено: 

- за секоја предвидена мерка која се однесува на 
суштинските промени во работењето на друштвото по 
закана на вработувањето или престанок на работниот 
однос; 

- пред донесувањето на одлуките за суштинските 
промени кои има намера да ги спроведе работодавачот 
задолжително да бидат доставени во писмена форма до 
синдикатот за да може навремено да се подготват за 
консултирање. 

Консултирањето и информирањето ќе се спроведе 
на начин што ќе овозможи на синдикатот да се сретне 
со работодавачот и да добие одговор за секое прашање 
што ќе го побара, а е од интерес на вработените. 

На ниво на работодавач Синдикатот избира или 
именува претставник кој учествува во работата за сите 
прашања кои се во интерес на друштвото. 

За избраниот или именуваниот претставник синди-
катот го информира работодавачот. 

Информирањето се врши писмено, а за одредени 
работи и усно и може да се врши, преку гласило, бил-
тен, на состаноци и на друг начин утврден од страна на 
работодавачот или со колективен договор на ниво на 
работодавач. 

 
Учество на работниците во  работењето 

 
Член 134 

Органот на управување на работодавачот, во рам-
ките на своите надлежности се грижи за остварување 
на правата на работниците во согласност со Законот, 
Статутот на работодавачот, овој Колективен договор и 
со други општи акти, со кои на  работниците им се 
овозможува: 

1. Да го следат извршувањето на одредбите на овој 
Колективен договор и на другите акти на работодава-
чот кои се однесуваат на социјалната и економската 
положба на работниците; 

2. Да ги утврдуваат ставовите на работниците кои 
се доставуваат до надлежните органи на работодавачот 
и 

3. Да расправаат и да одлучуваат за предлозите на 
Синдикатот. 

 
XII. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ 
 

Член 135 
Работникот има право на стручно оспособување и 

образование во зависност од процесот на работа кога 
тоа е во интерес на работодавачот. 

Работникот може стручно да се оспособува и обра-
зува доколку работодавачот го упати на стручно оспсо-
бување и образование. 

Доколку стручното оспособување и образование е 
организирано  во текот на работното време, работникот 
користи платено отсуство поради оспособување и об-
разование. 

Програмата, времетраењето, правата и обврските на 
договорените страни во однос на образованието, дош-
колувањето и оспособувањето на работниците во врска 
со потребите на работодавачот се уредуваат со акт на 
работодавачот. 
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Член 136 
На работникот кој во интерес на работодавачот е 

упатен на стручно оспособување и образование, му се 
исплаќа редовно и соодветен износ на трошоците 
сврзани со тоа, како што се: 

- превоз; 
- котизација, школарина; 
- трошоци за исхрана и 
- трошоци за престој. 
 

Член 137 
По завршувањето на стручното оспособување, 

преквалификација односно доквалификација, за потре-
бите на работодавачот, работодавачот може да му по-
нуди нов договор за вработување на работникот. 

 
Ученици и студенти 

 
Член 138 

Работодавачот во договор со надлежната образовна 
организација прифаќа ученици и студенти на практич-
на работа. 

На учениците и студентите што ќе вршат практична  
работа кај работодавачот  им се обезбедува обука за 
заштита при работа, соодветни заштитни средства, ис-
храна и превоз до работа и од работа, доколку такви се 
организирани, и соодветен инструктор. 

Одлука за прием на ученици и студенти на практич-
на донесува овластено лице. 

 
XIII. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ 

 
Член  139 

Работодавачот е должен да создаде услови за рабо-
та на синдикатот во врска со заштитата на правата на 
работниците од работниот однос, утврдени со закон и 
со колективен договор. 

Активноста на синдикатот во согласност со став 1 
од овој член, не може да се ограничи или да се спречи 
со акт на органите на работодавачот. 

 
Член  140 

На барање на синдикатот, работодавачот доставува 
податоци и информации за оние прашања што имаат 
најнепосредно влијание врз материјалната и социјална-
та положба на членовите на синдикатот (работниците) 
и ги разгледува мислењата и предлозите на синдикатот 
во  постапката на донесување одлуки и решенија што 
имаат битно влијание врз материјалната и социјалната 
положба, односно во остварувањето на правата на ра-
ботниците. 

На претседателот на синдикалната организација и 
на членовите на синдикалниот одбор им се овозможува 
непречено комуницирање со работодавачот, или со ли-
це овластено од него и со сите работници во претприја-
тието, кога тоа е неопходно за остварување на функци-
јата на синдикатот. 

На овластениот синдикален претставник кој не е 
вработен кај работодавачот, мора да му се овозможи 
непречена комуникација и синдикална активност од 
страна на работодавачот.   

 
Член 141 

На барање на синдикатот, му се обезбедуваат сле-
дниве услови: 

1) Пристап кон податоци и информации за оние 
прашања што имаат најнепосредно влијание врз мате-
ријалната и социјалната положба на работниците како 
и информација за вкупната општествено-економска, 
материјална и социјална положба на вработените во 
друштвото;  

2) Со свои мислења и предлози да учествува во поста-
пката на донесувања на одлуки кои имаат битно влијание 
врз материјалната и социјалната положба на работниците, 
а органите на работодавачот да ги разгледаат истите во 
присуство на претставник на синдикатот; 

3) Да дава мислења за одговорност на работникот 
за сторени повреди на работната должност и работните 
обврски како и застапување на работниците пред над-
лежниот орган на работодавачот и надвор од него. 

Работодавачот е должен да обезбеди работни прос-
тории, да обезбедува стручни, административни и тех-
нички услови за работа на синдикалната организација 
на  Агро Синдикатот кај работодавачот, што се регули-
ра со посебен договор за дејствување и работа на Син-
дикатот кај работодавачот. 

Работодавачот ја пресметува синдикалната члена-
рина од платата на работникот и согласно со одлуката 
на Агро-Синдикатот, ја пренесува на соодветните син-
дикални сметки или на синдикалната организација која 
врши понатамошна прераспределба на синдикалната 
членарина согласно со одлуката. 

На претставникот на синдикатот да му се овозможи 
непречено комуницирање со претставниците на орга-
ните на управување, со работоводните органи и да му 
се дозволи пристап до одредени работни места кога е 
потребно тоа за остварување на функцијата на синди-
катот и заштита на неговите членови. 

Кога на органите на управување кај работодавачот 
се расправа за правата на работниците, на синдикални-
от преставник му се  овозможува учество во распра-
вата. 

На синдикалните преставници  им се  овозможува 
отсуство од работа со надомест на плата за учество на 
синдикални состаноци, семинари, конгреси, конфе-
ренции и др. 

 
Член 142 

Претседателот и членовите на синдикалниот одбор 
на синдикалната организација имаат посебна заштита и 
не можат да бидат повикани на одговорност ниту дове-
дени во понеповолна положба, вклучувајќи го преста-
нокот на работниот однос, поради членство во синди-
катот или учество во синдикални активности со кои се 
штитат правата и интересите на работниците, ако по-
стапуваат во согласност со закон и со колективен дого-
вор. 

Посебната заштита на претседателот и членовите 
на синдикалниот одбор на синдикатот трае за време на 
нивниот мандат и 2 години потоа. 

Како синдикален претставник се сметаат и функци-
онерите во синдикатот, кои се вработени кај работода-
вачот, а својата функција ја извршуваат волонтерски. 

 
Член  143 

Синдикалниот претставник не може: 
- да биде упатен на платен вонреден одмор (ПВО); 
- да биде распореден на друго работно место без не-

гова согласност; 
- да му престане работниот однос од деловни при-

чини. 
 

Член  144 
Во случај на пренесување или преземање на рабо-

тодавачот од друго трговско друштво или негов дел, 
синдикалната организација продолжува во целост да 
функционира. 

 
Член 145 

Со одлука на Агро Синдикатот се утврдува бројот 
на синдикалните претставници кои уживаат заштита, а 
тоа се: членовите на синдикалните одбори во синди-
калните организации и бираните преставници во пови-
соките органи на синдикатот. 
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Член 146 
Претседателот на синдикалната организација кај 

работодавачот функцијата ја врши професионално во 
синдикална организација со над 300 членови на синди-
калната организација на Агро Синдикатот во договор 
со Агро Синдикатот. 

За време на вршењето на функцијата нему му при-
паѓа плата во висина на платата што ја имал пред от-
почнувањето на функцијата.  

Работодавачот е должен на синдикалниот престав-
ник да му овозможи платено отсуство од работа заради 
ефикасно вршење на функциите на Агро Синдикатот и 
синдикално образование и оспособување. 

Претседателите на синдикалните организации, во 
друштва со помал број на вработени, односно помалку 
од 300 членови, заради обавување на синдикалните ак-
тивности во организацијата како и за синдикално обра-
зование и оспособување, се ослободуваат од своите ра-
ботни обврски до 40 часа во текот на месецот. 

Отсуството  надвор од организацијата  го правдаат  
со покана. 

Членовите на синдикалниот одбор, заради обавува-
ње на синдикалните активности, како и за синдикално 
образование и оспособување, се ослободуваат од свои-
те работни обврски до 20 часа во текот на месецот. 

Отсуството  надвор од организацијата  го правдаат  
со покана. 

Времето определено од ставовите 4 и 5 од овој член 
синдикалниот претставник ќе го користи според потре-
бите на синдикалните активности. 

Членовите на синдикатот и членовите на синдикал-
ните органи синдикално се образуваат односно едуци-
раат, за што трошоците ги партиципира работодавачот, 
по програма на  Агро- Синдикатот. 

За тоа  време синдикалниот преставник има право 
на надомест на плата во висина на неговата плата и си-
те други надоместоци. 

 
Член  147 

Претседателот како и членови на синдикална орга-
низација кои се  избрани во повисоките органи на син-
дикатот, односно именувани во органите на синдика-
тот, чие вршење бара привремено да престанат да рабо-
тат кај работодавачот, имаат право по престанување на 
функцијата што ја вршеле, во рок од 5 дена, да се вра-
тат кај работодавачот на работи и работно место на кое 
претходно работеле или на соодветно работно место 
кое одговара на нивната стручна подготовка, за што се 
склучува посебен договор со работодавачот. 

 
XIV. ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 

НА РАБОТНИЦИТЕ 
 

Член 148 
Доколку работникот смета дека работодавачот не 

му обезбедува кое било од правата  од работен однос 
утврдени со закон, колективен договор и со договорот 
за вработување, работникот има право да бара нивно 
исполнување и да го извести работодавачот и синди-
калната организација. 

Работодавачот е должен во рок од 15 дена да одго-
вори во писмена форма на барањето. 

 
Член 149 

Ако правото врз основа на работен однос на работ-
никот е прекршено со писмена одлука или со друг 
писмен акт на работодавачот, работникот има право во 
рок од 8 дена да поднесе писмено барање за поништу-
вање, укинување или преиначување на одлуката, од-
носно конкретниот писмен акт,  односно да го отстра-
ни кршењето на правото. 

Ако работодавачот во натамошниот рок од 8 дена 
од врачувањето на писменото барање не одлучи по ба-
рањето, односно не го отстрани кршењето на правото, 
работникот може во рок од 15 дена да бара судска заш-
тита пред надлежниот суд. 

  
Член 150 

Доколку работникот смета дека одлуката  за отказ 
на договорот за вработување е неоснована и незакони-
та може да поднесе тужба во рок од 15 дена од врачу-
вањето од страна на работодавачот, пред надлежен суд. 

 
Член  151 

По барање на работникот, Агро Синдикатот кај ра-
ботодавачот може да го застапува работникот во поста-
пка по приговор.  

 
Член 152 

Во случај на колективен спор меѓу работодавачот и 
сите работници или поголема група работници, во 
врска со остварување на веќе утврдени права од работ-
ниот однос со закон или со колективен договор, спорот 
ќе се решава во постапка за помирување и арбитража. 

Во случај на колективен спор сите рокови за инди-
видуално остварување и заштита на правата од работен 
однос, согласно со закон и  колективен договор, почну-
ваат да течат со денот кога странките прогласиле неус-
пешност на преговарањето односно арбитражата. 

 
Член 153 

Штрајкот е организиран прекин на работа заради 
остварување и зголемување на правата од работниот 
однос утврдени со закон, Општ колективен договор и 
со овој Колективен договор. 

Штрајкот на работниците кај работодавачот го наја-
вува претседателот на Синдикалната организација на 
Агро Синдикатот кај работодавачот, согласно со Ста-
тутот на Агро-Синдикатот, до работоводниот орган на 
работодавачот, а на дејноста која ја опфаќа колектив-
ниот договор штрајкот го најавува претседателот на 
Агро-Синдикатот до Здружението на работодавачи 
против кого е насочен. 

Штрајкот поради неостварување на веќе договоре-
ни права се најавува 3 дена пред започнувањето. 

Штрајкот, во случај надлежниот орган да одбие 
преговори во врска со членот 57 од овој колективен до-
говор, или за други прашања согласно со одредбите од 
овој колективен договор, или за други поголеми права 
од работен однос, се најавува 7 дена по одбивањето. 

Штрајкот во случај на започнати преговори во кои 
не е постигната согласност за синдикалните барања се 
најавува 7 дена од Спогодбата на претставниците на 
работодавачот и синдикатот дека преговорите за оства-
рување (зголемување) на правата се неуспешни. 

Штрајкот на работниците кај работодавачот однос-
но во дејноста која ја  опфаќа овој  колективен договор 
го организираат и водат органите на синдикалната ор-
ганизација на Агро Синдикатот кај работодавачот по 
претходна консултација со  Агро Синдикатот,  според 
Статутот на Агро- Синдикатот.  

За време на штрајк и по завршувањето на штрајкот, 
работодавачот односно неговите органи немаат право 
да преземаат мерки на одговорност за повреда на ра-
ботниот ред и дисциплина ниту да го откажат догово-
рот за вработување поради учество во штрајк. 

 
Заштита при работа 

 
Член 154 

Работникот има право на заштита при работа. Заш-
титата на работа опфаќа мерки насочени кон создавање 
на сигурни услови за работа. 
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За обезбедување на потребните услови за заштита  
на работниците на работа, работодавачот односно ов-
ластен орган, донесува општ акт со кој се уредува заш-
титата  на работниците во согласност со закон. 

Работодавачот, при стапувањето на работникот на 
работа со договор за вработување, е должен да го за-
познае со сите опасности во работата и со правата и об-
врските во врска со заштитата на работа и услови за ра-
бота. 

Работникот има право да одбие да работи ако му се 
заканува непосредна опасност по живот или здравјето, 
поради тоа што не се спроведени пропишаните мерки 
за заштита при работа. 

 
Член 155 

Работодавачот, врз основа на научни сознанија (ме-
ѓународни стандарди) и современите достигнувања, 
должен е да ја обезбеди работата на начин со кој се 
обезбедува сигурноста на работењето и заштитата на 
здравјето на работниците да презема мерки и да ут-
врдува нормативи со кои се обезбедува психофизичко-
то здравје и личната сигурност, особено: 

- да ги утврдува мерките за заштита на работа на 
начин и со средства со кои максимално би ја обезбедил 
сигурноста на работниците, да ги смалува можностите 
за повреда  и професионални заболувања; 

- да го информираат синдикалниот повереник за по-
тешките повреди на работа, колективните несреќи, 
професионалните болести и слично; 

- на работниците да им се обезбеди оспособување 
на подрачјето на заштита на работа и здравствена си-
гурност на работниците. 

 
Претставник на работниците за безбедност  

и здравје при работа 
 

Член 155-а 
Преставникот за безбедност и здравје при работа го 

избираат вработените од своите редови, на синдикален 
собир на мнозински синдикат, по предлог на синдика-
тот. 

Бројот на претставниците зависи од бројот на вра-
ботените во претпријатието, согласно Законот за без-
бедност и здравје при работа 

 
Посебна заштита на жената, младите и инвалидните 

работници 
 

Член 156 
Работнички за време на бременост не смеат да ги 

извршуваат следниве работи: 
- за кои се бара посебен услов, здравствена, телесна 

и психофизичка состојба; 
- кои се утврдени како напорни; 
- кои имаат штетно влијание врз здравјето на труд-

ницата и врз бременоста. 
Напорни и за здравје штетни работи кои не смеат за 

време на бременост да се обавуваат се: 
- работи што предизвикуваат постојани и силни 

вибрации на телото и врева што предизвикува подолг 
притисок на телото; 

- работи со опасни и предмети и материјали штетни 
по здравје; 

- работи во простории во кои доаѓа до опасни зра-
чења; 

- работи кај кои е потребно да се дигаат и пренесу-
ваат товари; 

- работи што се извршуваат претежно во нефизио-
лошка или присилна положба. 

 
Член 157 

Работничка која користи отсуство поради бреме-
ност, раѓање и родителство, ако сака може да се врати 
на работа и пред истекот на отсуството, но не и пред 45 
дена од раѓањето на детето. 

Работничката од ставот 1 на овој член, покрај пра-
вото на плата има право и на надомест на плата за от-
суство поради бременост и родителство во висина од 
50% од утврдениот износ на надоместокот за отсуство 
од ставот 1 на овој член според прописите за здрав-
ствена заштита. 

На крајот на родителското отсуство работникот има 
право да се врати на истото работно место или доколку 
тоа не е возможно, на соодветно работно место според 
условите од договорот за вработување.  

По завршување на отсуството од работа поради 
бременост, раѓање и родителство, работничката има 
право на неплатено родителско оттсуство до 3 месеци 
во периодот до навршување на 3 годишна возраст на 
детето, во најмногу 3 дела, заради грижа за детето. 

Доколку за време на користење на правото од ста-
вот 4 на овој член работничката забремени, не го губи 
правото на надоместок на плата по основ на бременост, 
раѓање и родителство. 

  
Член 158 

Работникот со намалена работна способност и ра-
ботникот кој работи на работа за која постои опасност 
од настапување на инвалидност, има право на работа 
на соодветно работно место според стручната подго-
товка и работното искуство. 

 
Член 159 

Работните места на кои не смеат да работат работ-
ници помлади од 18 години се определуваат со колек-
тивниот договор на ниво на работодавач.  

 
XV. ИЗМЕНУВАЊЕ, ДОПОЛНУВАЊЕ, ТОЛКУВАЊЕ И 

СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА КОЛЕКТИВНИОТ 
ДОГОВОР 

 
Изменување и дополнување на колективниот  

договор 
 

Член 160 
Секој учесник може да предложи изменување и до-

полнување на овој Колективен договор. 
Предлогот за изменување и дополнување на овој 

Колективен договор во писмена форма се доставува до 
другиот учесник кој е должен да се изјасни во рок од 
30 дена.  

Во случај ако другиот учесник не го прифати или 
не се изјасни по предлогот во рок од став 2 на овој 
член, учесникот-предлагачот може да започне постапка 
за усогласување. 

 
Член 161 

Постапката за усогласување започнува на барање 
на еден од учесниците во Колективниот договор и тре-
ба да заврши во рок од 60  дена од поднесувањето на 
барањето. 

Во рок од 10 дена од поднесувањето на барањето за 
усогласување се формира комисија за усогласување. 

Секој од учесниците именува по три члена во коми-
сијата за усогласување. 

Членовите на комисијата договорно избираат прет-
седател. 

Секое усогласување што ќе го постигнат учесници-
те мора да биде во писмена форма. 

Со усогласените ставови учесниците задолжително 
пристапуваат кон изменување и дополнување на Ко-
лективниот договор. 

 
Следење на примената на колективниот договор 

 
Член  162 

За следење на примената на овој Колективен дого-
вор учесниците формираат комисија. 
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Секој од учесниците на овој Колективен договор 
именува по 3 члена во комисијата од став 1 на овој 
член, во рок од 15 дена од склучувањето на овој колек-
тивен договор. 

Комисијата ќе работи по изготвен деловник за ра-
бота. 

 
Толкување на колективниот договор 

 
Член 163 

Комисијата од член 162 на овој Колективен договор 
дава толкување на одредбите на овој Колективен дого-
вор. 

 
Член 164 

Под поимот Колективно договарање се подразбира 
и секоја колективна спогодба или договор склучен по-
меѓу синдикатот и работодавачот кој се однесува на ус-
ловите за работа, уредување на односите помеѓу рабо-
тодавачот и работниците за права од работен однос и 
истиот претставувадел од колективен договор на ниво 
на гранка или работодавач. 

 
XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член  165 

За решавање на споровите меѓу потписниците на 
овој Колективен договор што не можат да се решат со 
меѓусебно договарање, се формира комисија за усогла-
сување. 

Секој од учесниците именува по два члена во коми-
сијата за усогласување. 

 
Член 166 

Трошоците за подготвување и следење на примена-
та на овој Колективен договор, потписниците ги сносат 
подеднакво. 

 
Член 167 

Овој Колективен договор се склучува за време од 
две години. 

Важењето на овој Колективен договор се продол-
жува доколку страните склучат спогодба најдоцна 30 
дена пред истекот на важењето на Колективниот дого-
вор. 

Ако во овој рок не се склучи Спогодба за продол-
жување, овој колективен договор продолжува да важи 
за период од две години. 

 
Член  168 

Овој Колективен договор и неговите изменувања и 
дополнувања, како и откажувањето или пристапување-
то пред нивното објавување се доставуваат на регис-
трација до министерството надлежно за работите од 
областа на трудот, а  се објавуваат во "Службен весник 
на РМ". 

Колективните договори на ниво на работодавач се 
регистрираат кај Синдикатот на работниците од агро-
индустрискиот комплекс на Република Македонија ,, 
Агро-Синдикат,, и Здружението за тутунско стопан-
ство при Организацијата на работодавачи на Македо-
нија. 
 

Член  169 
Колективните договори на ниво на работодавач да 

се усогласат со овој Колективен договор во рок од 3 
месеци по неговото објавување во Службен весник на 
Р. М, а примената на одредбите од овој Колективен до-
говор за колективните договори на ниво на работода-
вач ќе важат од денот на потпишувањето на овој Ко-
лективен Договор. 

Член  170 
Овој колективен договор стапува во сила со денот 

на склучувањето, а ќе се применува од денот на него-
вото објавување во "Службен весник на РМ". 

 
Бр. 0101-26 Бр. 0101-53/3 

26 јуни 2014 година 26 јуни 2014 година 
Скопје Скопје 

  
 
 

Организација на работодавачи 
на Македонија, 

Синдикат на работниците 
од Агроиндустрискиот 
комплекс на РМ – Агро 

синдикат  
Претседател, Претседател,  

Ангел Димитров, с.р.  Живко Даневски, с.р. 
  

Организација на работодавачи 
на Македонија 

Здружение за тутунско 
стопанство, 

 

Претседател,   
Илија Ефински, с.р.  

__________ 
3582. 

Врз основа на член 160 од Колективниот договор за 
вработените од тутунското стопанство, Организацијата 
на работодавачи на Македонија - Здружение за тутун-
ско стопанство и Синдикатот на работниците од агро-
индустрискиот комплекс на Р.Македонија - Агро-Син-
дикат на ден 23.06. 2014-та година склучија Колекти-
вен договор за измени и дополнувања на Колективниот 
договор за вработените од тутунското стопанство.  

Колективниот договор за измени и дополнувања на 
Колективниот договор за вработените од тутунското 
стопанство е усогласен со Законот за работни односи  
(„Сл. весник на РМ“ бр. 52/12, бр. 23/13, бр. 25/13 и бр. 
27/13), Законот за заштита  од вознемирување на ра-
ботно место („Службен весник на РМ“ бр.79/2013), За-
конот за мирно решавање на работните спорови 
(„Службен весник на РМ“ бр.87/07), бр. 27/14), Општи-
от колективен договор за приватниот сектор од областа 
на стопанството на Р. М, Спогодбата за изменување и 
дополнување на Општиот колективен договор за при-
ватниот сектор од областа на стопанството на Р. Маке-
донија („Сл. весник на РМ“ бр.189/13), Законот за ми-
нимална плата („Сл. весник на РМ“ бр. 11/2012 и бр. 
30/2014) и Спогодбата за утврдување на најниската 
плата за вработените од тутунското стопанство склуче-
на на 23.06.2014-та година. 

 
 

К О Л Е К Т И В Е Н  Д О Г О В О Р  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ОД  

ТУТУНСКОТО СТОПАНСТВО 
 

Член 1 
Во членот 4 се додава нов став 1 кој гласи: 
“Забранета е дискриминацијата на работникот која 

го става во нееднаква положба во случаите утврдени со 
Законот за работни односи.”. 

Ставот 1 станува став 2.  
 

Член 2 
По членот 4 се додава нов поднаслов “Заштита од 

вознемирување на работното место МОБИНГ” и нови 
членови 4а и 4б кои гласат: 

 
Член 4а 

Забранет е било кој вид на вознемирување на работ-
но место, како и злоупотреба на правата на заштита од 
вознемирување на работно место МОБИНГ. 
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Психичко вознемирување е секое негативно одне-
сување од поединец или група кое се повторува конти-
нуиано и систематски и претставува повреда на досто-
инството, интегритетот, угледот и честа на вработени-
от и предизвикува чувство на страв или создава непри-
јатност и пониженост чија крајна цел може да биде 
повреда на физичкото и менталното здравје, компроми-
тирање на професионалната иднина на вработениот, 
престанок на работниот однос или напуштање на ра-
ботното место. 

Полово вознемирување е секое вербално, невербал-
но или физичко однесување од полов карактер, кое има 
за цел да претставува повреда на достоинството на вра-
ботениот или на кандидатот за вработување, а кое пре-
дизвикува чувство на страв, сздава непријатност или 
пониженост.  

Местото на вршење на психичкото и половото воз-
немирување се смета работното место на кое вработе-
ниот работи или местото на кое е упатен да работи, 
местото низ кое минува вработениот при неговото доа-
ѓање или заминување од работа. 

Време на вршење на психичко и полово вознемиру-
вање се смета времето во рамките на работното време 
и времето на патување до и од работно место.   

 
Член 4б 

Правата, обврските и одговорностите на работода-
вачот и вработените, како и постапката за заштита од 
вознемирување се уредени согласно Законот за зашти-
та од вознемирување на работно место. 

 
Член 3 

Во членот 19, став 1, алинеја 4 запирката се брише 
и се додаваат зборовите “и кога е неопходно за отстра-
нување или спречување на последиците во случаите на 
природна непогода или друга несреќа”  

 
Алинејата 8 и 9 се бришат. 
 
Се додаваат 2 нови става 2 и 3 кои гласат: 
 “А во други случаи утврдени со колективен дого-

вор на ниво на работодавач работникот е должен да 
врши и друга работа која не е предвидена со договорот 
за вработување, а е во рамките на неговата стручна 
подготовка, врз основа на писмен акт од страна на ра-
ботодавачот, се додека траат причините, но не подолго 
од два месеци.  

Работникот е должен да врши и друга работа која 
не е предвидена со договорот за вработување, а е во 
рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на 
писмен акт од страна на работодавачот, се додека траат 
причините, но не подолго од една година, само во слу-
чај кога се работи за замена на отсутен работник кој е 
на подолготрајно боледување.”. 

 
Ставот 2 станува став 4.  
 

Член 4 
Во член 57, став 2, после зборот “од” зборовите 

“најниската плата утврдена со овој колективен дого-
вор” се бришат, а нивно место се додаваат зборовите 
”пресметковната вредност по единица коефициент за 
најниска група на сложеност (најниска плата) утврдена 
со овој колективен договор.”. 

 
Член 5 

Во член 58, став 1, зборот “степени” се брише и се 
заменува со зборот “коефициенти”. 

 
Член 6 

Во член 59, став 1, во првиот ред после зборот “на” 
зборовите “најниска плата ”се бришат и се заменуваат 
со зборовите “пресметковната вредност по единица ко-

ефициент за најниска група на сложеност (најниска 
плата)”, а бројот “10.300,00 денари” се заменува со збо-
рот и бројот “нето 10.650,00 денари”.  

 
Ставот 2 се брише.  
Ставот 3 станува став 2. Во истиот, после зборот 

”повисока”, зборовите “најниска плата” се бришат и се 
заменуваат со зборовите “пресметковна вредност по 
единица коефициент за најниска група на сложеност 
(најниска плата)”. После зборот “таа”, збровите “нај-
ниска плата” се бришат и се заменуваат со зборовите 
“пресметковна вредност по единица коефициент за нај-
ниска група на сложеност (најниска плата)”. 

Ставот 4 станува став 3. Во истиот, на почетокот на 
реченицата збровите “најниската плата” се бришат и се 
заменуваат со зборовите “пресметковната вредност по 
единица коефициент за најниска група на сложеност 
(најниска плата)”. 

 
Член 7 

Во член 60, после зборот “што”, зборовите “најнис-
ка плата”се бришат и се заменуваат со зборовите 
“пресметковна вредност по единица коефициент за нај-
ниска група на сложеност (најниска плата) ”, а после 
зборот “за”, зборот “степенот” се брише и се заменува 
со зборот “коефициент”. 

 
Член 8 

Во член 61, по став 2 зборот “степен” се брише и се 
заменува со зборот “коефициент”. 

 
Член 9 

Во член 62, после зборот “повисоки”, зборот “сте-
пени” се брише и се заменува со зборот “коефици-
енти”. 

 
Член 10 

Во член 64, став 2 после зборот “одделни”, зборот 
“степени” се брише и се заменува со зборот “групи”. 

 
Член 11 

Во член 85, став 1 после зборот “од” се додава збо-
рот “најмалку”. 

 
Член 12 

Во член 87, после зборот “утврдуваат” се додаваат 
зборовите “согласно колективен договор на ниво на ра-
ботодавач и акт на работодавач, но не помалку од”. 

 
Член 13 

Во членот 128, став 1, после зборот “од” зборовите 
“Листата на помирувачи односно арбитри што ја ут-
врдуваат самите” се бришат, а на нивно место се дода-
ваат зборовите “Регистерот на Министерството за труд 
и социјална политика на помирувачи односно ар-
битри”.  

 
Член 14 

Во членот главата XI после зборот “ИНФОРМИ-
РАЊЕ” се додаваат зборовите “И КОНСУЛТИРАЊЕ”. 

 
Член 15 

Членот 133 се менува и гласи:  
” Работодавачот обезбедува задолжително редовни 

и навремено информирање на работниците за деловни-
те и развојни решенија од влијание на економската и 
социјалната положба на работниците, а особено за: 

- Годишни и повеќегодишни планови за развој; 
- Организациски промени; 
- Одлуки со кои се уредуваат правата од работен 

однос на работниците; 
- Годишни деловни резултати; 
- Други значајни деловни и развојни решенија; 
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- Други прашања од заеднички интерес. 
Работодавачот е должен, согласно член 94-а од 

ЗРО, да се консултира и да го информира Синдикатот 
за сите прашања што се однесуваат на социјално еко-
номската и материјалната положба на вработените во 
трговското друштво особено: 

- за секоја предвидена мерка која се однесува на 
суштинските промени во работењето на друштвото по 
закана на вработувањето или престанок на работниот 
однос; 

- пред донесувањето на одлуките за суштинските 
промени кои има намера да ги спроведе работодавачот 
задолжително да бидат доставени во писмена форма до 
синдикатот за да може навремено да се подготват за 
консултирање. 

Консултирањето и информирањето ќе се спроведе 
на начин што ќе овозможи на синдикатот да се сретне 
со работодавачот и да добие одговор за секое прашање 
што ќе го побара, а е од интерес на вработените. 

На ниво на работодавач Синдикатот избира или 
именува претставник за информирање и консултирање. 

За избраниот или именуваниот претставник синди-
катот го информира работодавачот.  

Информирањето се врши писмено, а за одредени 
работи и усно и може да се врши преку гласило, бил-
тен, на состаноци и на друг начин утврден од страна на 
работодавачот или со колективен договор на ниво на 
работодавач.” 

 
Член  16 

Во член 141, став 3, после зборот “платата”  се до-
дава “на работникот”. 

 
Член 17 

По членот 155 се додава нов наслов ”ПРЕТСТАВ-
НИК НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА” и нов член 155а  кој гласи: 

 “Преставникот за безбедност и здравје при работа 
го избираат вработените од своите редови, на синдика-
лен собир на мнозински синдикат, по предлог на син-
дикатот. 

Бројот на претставниците зависи од бројот на вра-
ботените во претпријатието, согласно Законот за без-
бедност и здравје при работа“. 

 
Член 18 

Во членот 157, после став 3 се додаваат два нови 
става 4 и 5 кои гласат: 

“По завршување на отсуството од работа поради 
бременост, раѓање и родителство, работничката има 
право на неплатено родителско оттсуство до 3 месеци 
во периодот до навршување на 3 годишна возраст на 
детето, во најмногу 3 дела, заради грижа за детето. 

Доколку за време на користење на правото од ста-
вот 4 на овој член работничката забремени, не го губи 
правото на надоместок на плата по основ на бременост, 
раѓање и родителство.” 

 
Член 19 

Во членот 167 после ставот 2 се додава нов став 3 
кој гласи: 

 “Ако во овој рок не се склучи Спогодба за продол-
жување, овој колективен договор продолжува да важи 
за период од две години”. 

 
Член 20 

 Овoj Колективен Договор стапува во сила со денот 
на склучувањето, а ќе се применува од денот на објаву-
вањето на пречистениот текст на Колективниот Дого-
вор за вработените од тутунското стопанство во 
„Службен весник на РМ“.  

Член 21 
Се задолжуваат потписниците на овој колективен 

договор да изготват пречистен текст на истиот.  
 

 Бр. 0101-53/2 
 26 јуни 2014 година 
 Скопје 
  

Организација на работодавачи 
на Македонија 

Здружение за тутунско 
стопанство, 

Синдикат на работниците 
од Агроиндустрискиот 
комплекс на РМ – Агро 

синдикат  
Претседател,  Претседател,  

Илија Ефински, с.р. Живко Даневски, с.р. 
  

Бр. 0101-25/1  
26 јуни 2014 година  

Скопје  
  

Организација на работодавачи 
на Македонија, 

 

Претседател,  
Ангел Димитров, с.р.   

__________ 

3583. 
Сојузот на синдикатите на Македонија и Организа-

цијата на работодавачи на Македонија, на 13.5.2014 го-
дина, утврдија пречистен текст на Општиот колективен 
договор за приватниот сектор од областа на стопанст-
вото. 

Пречистениот текст на Општиот колективен дого-
вор за приватниот сектор од областа на стопанството, 
ги опфаќа: Општиот колективен договор за приватниот 
сектор од областа на стопанството, пречистен текст 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
150/12) и Спогодбата за изменување и дополнување  на 
Општиот колективен договор за приватниот сектор од 
областа на стопанството („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.189/13) 

 
ОПШТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР  

ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА  
НА СТОПАНСТВОТО 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој Колективен договор се уредуваат и доуреду-
ваат, во согласност со закон и други прописи, правата, 
обврските и одговорностите на договорните страни кои 
го склучиле овој договор, а особено склучувањето, содр-
жината и престанокот на договорот за вработување и 
други прашања од работните односи или во врска со ра-
ботните односи во стопанството на РМ, како и начинот 
и постапката за решавање на меѓусебните спорови. 

 
Член 2 

Овој колективен договор се применува непосредно 
и е задолжителен за работодавачите и вработените во 
приватниот сектор. 

 
Член 3 

Со колективен договор на ниво на гранка односно 
оддел, односно на ниво на работодавач, можат да се 
утврдат и други права и обврски, покрај утврдените со 
закон и овој колективен договор. 

Со колективен договор на ниво на гранка односно 
оддел, односно на ниво на работодавач можат да се 
утврдат и поголеми права на работниците од оние 
утврдени со закон или со овој колективен договор. 
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1. Забрана на дискриминација 
 

Член 4 
Во случаите на дискриминација, утврдени со закон, 

кандидатот за вработување или работникот има право 
да бара надомест на штета согласно со Законот за об-
лигационите односи. 

 
Член 4-а 

Забранет е кој било вид на вознемирување на работ-
но место. Работникот има право на заштита од возне-
мирување на работното место. Случаите на забрана на 
психичко вознемирување на работно место се утврду-
ваат согласно закон и колективен договор. 

 
II. ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
Член 5 

Со потпишување на договорот за вработување, се 
заснова работен однос меѓу работникот и работодава-
чот. 

 
Член 6 

Случаи кога работникот е отсутен од оправдани 
причини од работа и не може да отпочне со работа на 
денот определен со договорот за вработување се: 

- болест; 
- смртен случај на член на потесното семејство; 
- елементарна непогода (пожар, поплава и сл.); 
- други случаи предвидени со колективен договор 

или договор за вработување. 
 

1. Посебни услови за засновање на работен однос 
 

Член 7 
Посебните услови можат да се предвидат како ус-

лов за вработување само ако се неопходни за извршу-
вање на работите на одредено работно место. 

Како посебни услови за вработување можат да се 
предвидат, особено: стручната подготовка; посебни 
знаења и способности за извршување на соодветни ра-
боти; работно искуство; посебна здравствена состојба; 
психофизички и физички способности и други специ-
фични услови, утврдени во колективен договор на ниво 
на гранка односно оддел, односно на ниво на работода-
вач или со актот на работодавачот. 

 
III. ОБВРСКИ НА РАБОТНИКОТ 

 
Член 8 

Работникот е должен да врши и друга работа која 
не е предвидена со договорот за вработување, а е во 
рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на 
писмен акт од страна на работодавачот се додека траат 
причините, но не подолго од два месеци, само во слу-
чаи: 

- кога треба да се замени отсутен работник; 
- кога е зголемен обемот на работата; 
- ако на работното место на кое работи е намален 

обемот на работа; 
- на елементарни непогоди кои се случиле или не-

посредно се закануваат и кога е неопходно за отстрану-
вање или спречување на последиците во случаите на 
природна непогода или друга несреќа; 

- на неопходно завршување на започнат процес, чие 
прекинување со оглед на природата на технологијата 
на работата би предизвикало материјални загуби; 

- на спречување на расипување на суровини и мате-
ријали, односно отстранување на дефекти на опремата 
и на средствата за работа; 

- на завршување на итни и неодложни работи; 
- во други случаи утврдени со колективен договор. 

Работникот е должен да врши и друга работа која 
не е предвидена со договорот за вработување, а е во 
рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на 
писмен акт од страна на работодавачот се додека траат 
причините но не подолго од една година само во случај 
кога се работи за замена на отсутен работник кој е на 
подолготрајно боледување. 

Работникот во сите случаи кога врши друга работа 
која не е предвидена со договорот за вработување, има 
право на еднаква плата каква што примал на своето ра-
ботно место, односно, плата која за него е поповолна. 

 
IV. ПРОБНА РАБОТА, ПРИПРАВНИЧКИ  

И ВОЛОНТЕРСКИ СТАЖ 
 

Член 9 
При склучувањето на договорот за вработување, ра-

ботникот и работодавачот можат да договорат пробна 
работа. 

Траењето на пробната работа за одредени работни 
задачи изнесува: 

- за работи од I до III група сложеност, до два месе-
ци; 

- за работи од IV до V група сложеност, до четири 
месеци; 

- за работи од VI до IX група сложеност, до шест 
месеци. 

 
Начинот на спроведувањето и оценувањето на 

пробната работа го утврдува работодавачот. 
 

Член 10 
Начинот на организирањето и спроведувањето на 

приправничкиот стаж се уредува со колективен дого-
вор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво 
на работодавач, доколку со друг закон не е поинаку ре-
шено. 

 
Член 11 

Со договорот за волонтерски стаж може да се утвр-
ди правото на волонтерот на надомест на трошоци за 
превоз и исхрана. 

 
V. ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ  

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
 

1. Откажување на договорот за вработување со 
отказ од страна на работодавачот 

 
1.1. Откажување на договор за вработување  

од лични причини и причини на вина 
 

Член 12 
Со колективен договор на ниво на дејност се уреду-

ваат случаите на однесување, на недостаток на знаење 
или можности, неисполнување на посебните услови 
определени со Закон како и кршењето на работниот 
ред и дисциплина и неисполнувањето на работните об-
врски од страна на работникот кои доведуваат до отка-
жување на договорот за вработување. 

Специфичностите на одредени работни места кои 
не се уредени со колективен договор на ниво на деј-
ност може да се доуредат со колективен договор на ни-
во на работодавач. 

 
1.2. Откажување на договорот за вработување пора-

ди, економски, организациони, технолошки, стру-
ктурни или слични причини - деловни причини 
 

Член 13 
Критериумите за структурата на работниците на 

кои им престанува работниот однос кај работодавачот 
поради економски, организациони, технолошки, стру-
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ктурни или слични причини - деловни причини, се 
утврдуваат со колективен договор на ниво на гранка , 
односно оддел или на ниво на работодавач. 

 
2. Откажување на договорот за вработување  

од страна на работникот 
 

Член 14 
Работникот во случај на отказ согласно член 100 од 

Законот за работните односи има право на испратнина 
во висина утврдена согласно член 97 од Законот за ра-
ботните односи, како и на обештетување најмалку во 
висина на изгубената нето плата на работникот за вре-
ме на отказниот рок. 

 
VI. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА 

 
1. Плата 

 
Член 15 

Работникот има право на заработувачка - плата, 
согласно со закон, колективен договор и договор за 
вработување. 

Платата на работникот за работа со полно работно 
време и нормален учинок не може да биде пониска од 
пресметковната вредност за единица коефициент (до-
сегашна најниската плата) утврдена со колективен до-
говор на ниво на гранка односно оддел. 

Платата е составена од: 
- основна плата; 
- дел од плата за работна успешност, и 
- додатоци 
 

1.1. Основна плата 
 

Член 16 
Основната плата се определува врз основа на бара-

њата на работното место (стручна подготовка, стекнати 
вештини, сложеноста и одговорноста на работното ме-
сто), а се утврдува така што коефициентот на сложе-
ност на работното место на кое работникот работи спо-
ред договорот за вработување се множи со пресметков-
ната вредност за единица коефициент (досегашна нај-
ниската плата). 

Основната плата не може да биде пониска од мини-
малната плата утврдена со закон. 

 
Член 17 

Пресметковната вредност за единица коефициент за 
најниска група на сложеност се утврдува со колективен 
договор на ниво на гранка односно оддел, односно на 
ниво на работодавач (досегашна најниската плата). 

Пресметковната вредност за единица коефициент за  
најниска група  на сложеност ја утврдуваат и објавува-
ат потписниците на ниво на гранка, односно оддел, нај-
малку еднаш годишно, односно по секое усогласување. 

При утврдување на пресметковната вредност за 
единица коефициент за најниска група на сложеност ќе 
се поаѓа особено од: трошоците на живот; економските 
можности; општото ниво на платите на дејноста; ниво-
то на продуктивноста, економичноста и рентабилноста; 
социјалните давања и други економски и социјални фа-
ктори. 

Пресметковната вредност за единица коефициент за  
најниска група  на сложеност ќе се усогласува со куму-
лативното движење на трошоците на живот во однос на 
декември од претходната година, според податоците на 
Државниот завод за статистика со важност на почето-
кот на периодот. 

Член 18 
Работодавачот кај кого настанале потешкотии во 

работењето, врз основа на изготвената програма со која 
се обезбедува надминување на настанатите проблеми 
врз основа на согласност од синдикатот може да утвр-
ди отстапување од пресметковната вредност за едини-
ца коефициент за најниска група   на сложеност, со тоа 
што намалувањето на пресметковната вредност за еди-
ница коефициент за најниска група  на сложеност не 
може да изнесува повеќе од 20% и не може да трае по-
долго од 6 месеци. 

Со колективен договор на дејност, можат да се 
утврдат и други објективни околности кои битно ги на-
рушуваат тековите на репродукцијата, со што отстапу-
вањето може да биде и поголемо од утврденото во ста-
вот 1 на овој член. 

Работодавачот е должен на работниците да им изврши 
исплата на разликата меѓу пресметковната вредност за еди-
ница коефициент за  најниска група на сложеност за оддел-
ни групи  на сложеност и помалку исплатената плата во 
смисла на ставовите 1 и 2 на овој член, во рок од 6 месеци 
по надминувањето на тешкотиите. 

 
Член 19 

Работите, односно работните места се групираат во 
групи на сложеност, како што следува: 
 
Група                                        коефициент на сложеност 
I - Едноставни, повторливи и разновидни работи.... 1,00 
II - Помалку сложени, повторливи и разновидни 
       работи.................................................................... 1,20 
 
III - Сложени, разновидни, повторливи и со повремена 

појава на нови работи........................................... 1,30 
IV - Посложени, разновидни работи за кои е 

 потребна самостојност и иницијативност......... 1,50 
V - Посложени, разновидни работи за кои е потребна  
      голема самостојност и иницијативност.............. 1,70 
VI - Значајно сложени работи кои бараат 

самостојност и иницијативност .......................... 1,90 
VII - Мошне сложени работи кои бараат голема 

самостојност, креативност и иницијативност.... 2,30 
VIII - Мошне сложени работи кои бараат голема  
         самостојност, креативност, иницијативност  
         и специјализираност.......................................... 2,70 
IX - Најсложени, специјализирани, креативни и  
        самостојни работи.............................................. 3,00 

 
Член 20 

Со колективен договор на ниво гранка односно од-
дел, односно на ниво на работодавач можат да се утвр-
дат и други групи на степени на сложеност во рамките 
на претходниот член како и повисоки степени на сло-
женост за типични работни места. 

Со колективен договор или со акт на работодавачот 
се врши распоредување на работите во пооделни степе-
ни на сложеност. 

 
1.2. Дел од плата за работна успешност 

 
Член 21 

Критериуми и мерила за утврдување на работната 
успешност се: домаќински однос; обем; квалитет; креа-
тивност и инвентивност, остварена продуктивност, 
економичност; заштеди во процесот на работење; ефи-
касност и користење на средствата за работа и работно-
то време и други утврдени со колективен договор на 
ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на ра-
ботодавач. 

Работната успешност се мери, односно проценува 
за поединци или групи на работници според однапред 
утврдени критериуми и мерила со кои работникот се 
запознава пред да почне да работи. 
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Резултатите од работењето на работникот ги утвр-
дува, односно оценува работникот кој го води и орга-
низира процесот на работа. 

Доколку работникот не ги достигнува работните ре-
зултати од причини што не зависат од работникот, (не-
мање на струја и други енергенси, дефект на машините 
и немање на суровини или други објективни причини 
утврдени со колективен договор на ниво на работода-
вач), има право на основната плата. 

 
Член 22 

Во случај кога 50% од работниците не ги исполну-
ваат утврдените норми и нормативи, Синдикатот може 
да покрене иницијатива за нивно преиспитување. 

 
1.3. Додатоци 

 
Член 23 

Основната плата на работникот се зголемува кога 
работникот работи во услови потешки од нормалните 
за определено работно место, а особено: 

- Работни задачи во чие извршување работникот е 
изложен на неповолните влијанија на околината (чад, 
саѓе, топол пепел, прашина, влага, високи, односно ни-
ски температури, бучава, блескава вештачка светлина, 
работа во темни простории или во простории со несо-
одветно обоено светло); 

- При работни задачи во кои согласно прописите 
работникот употребува заштитни средства како што се: 
заштитни чевли, гас маски, маски против прав, уреди 
за доведување свеж воздух или други заштитни средс-
тва; 

- Работи при кои работникот е изложен на посебни 
опасности (пожар, вода, експлозија). 

Со колективен договор на ниво на гранка односно 
оддел, односно на ниво на работодавач, се утврдуваат 
потешките услови за работа од нормалните за одделни 
работни места и износот на зголемувањето по тој основ 
не зависи од висината на платата на работникот, туку 
се утврдува во единствен износ за сите работници што 
работат во тие потешки услови на работа. 

Со колективен договор на ниво на работодавач, со 
методологија, се вреднуваат потешките услови за рабо-
та од нормалните за одделни работни места. 

 
Член 24 

Основната плата на работникот се зголемува по час 
најмалку за: 

- прекувремена работа ..................................... .35% 
- работа ноќе....................................................... 35% 
- работа во три смени .......................................... 5% 
- работа во ден на неделен одмор..................... 50% 
За работа во денови на празници и неработни дено-

ви утврдени со закон, работникот има право на надо-
мест на платата што му припаѓа кога во тие денови не 
работи и плата за поминатите часови на работа зголе-
мена за 50%. 

Додатоците, меѓусебно не се исклучуваат . 
Правото на зголемен надоместок по основ на рабо-

та во три смени работникот го остварува само за ефе-
ктивно проведено работно време во смени. 

 
Член 25 

Основната плата на работникот се зголемува за 
0,5% за секоја година работен стаж. 

 
Член 26 

Работодавачот може, доколку не организирал ис-
храна за време на работа или нема организиран превоз 
до и од работното место, на работниците да им ја зго-
леми платата во висина што ќе ја определи во договор 
со синдикатот. 

2. Дел за деловна успешност 
 

Член 27 
На работникот може да му се исплати и дел по ос-

нов на деловна успешност на работодавачот. 
 

3. Надоместоци на плата 
 

Член 28 
Работодавачот на работникот му исплатува надо-

мест на плата за: 
- боледување - за време на привремена неспособ-

ност за работа; 
- годишен одмор; 
- платен вонреден одмор; 
- време на прекин на работниот процес од причини 

од страна на Работодавачот; 
- празници и неработни денови утврдени со закон 

или друг пропис; 
- од работа слободни денови; 
- дообразование, стручно оспособување и преквали-

фикација, односно доквалификација согласно со потре-
бите на работодавачот; 

- синдикално образование во договор со работода-
вачот; 

- време на отказен рок; 
- и други случаи утврдени со колективен договор на 

ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на ра-
ботодавач. 

Во случаите од претходниот став на работникот, му 
припаѓа надомест на плата во висина од неговата про-
сечна плата од последните 12 месеци, доколку со закон 
поинаку не е определено. 

Доколку работникот во тој период не примал плата 
му припаѓа надомест во висина на најниската плата. 

 
Член 29 (се брише). 

 
Член 30 

За време на приправничкиот стаж, на работникот 
му припаѓа плата најмалку 70% од најниската плата за 
одделен степен на сложеност предвидена за работното 
место за кое се оспособува. 

 
Член 31 

За време на времена неспособност за работа до 15 
дена работникот има право на надомест на плата во ви-
сина од 70%, а над 15 почнувајќи од првиот ден на бо-
ледувањето за сите денови од 90% од основицата утвр-
дена со закон, како и надомест на плата во висина од 
90% од основицата  во случаи утврдени со закон  кога 
боледувањето над 30 дена  го плаќа работодавачот. 

 
Член 32 

Надоместокот на плата на работникот за време на 
прекин на работниот процес од деловни причини изне-
сува 70% од неговата плата за период до 3 месеци во 
тековната година. 

 
Член 33 

Инвалид на трудот остварува посебна заштита и 
права во согласност со прописите за пензиско-инвалид-
ско осигурување, колективниот договор на ниво деј-
ност и на ниво на работодавач. 

 
Член 34 

За време на штрајк кој е организиран заради повре-
дени права на работниците уредени со закон, колективен 
договор и со договорот за вработување: три неисплатени 
плати; неплатени придонеси и надоместоци; непотпишу-
вање на колективен договор и необезбедени услови за 
работа, работодавачот на работникот му исплатува надо-
месток на плата во висина од 60% од основната плата на 
работникот за време од 5 работни дена. 
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Работникот ќе се стекне со право на надомест од 
плата само во случај ако легитимноста на штрајкот е во 
согласност со актот на соодветниот синдикат, односно 
ако добие легитимност од соодветниот синдикат. 

 
4. Надоместување на трошоците поврзани  

со работата 
 

Член 35 
Работникот има право на надомест на трошоците 

поврзани со работа, утвредни со закон и колективен 
договор и тоа: 

- дневници за службени патувања во земјата во ви-
сина од најмалку 8% од основицата; 

- дневници за службени патувања во странство сог-
ласно колективен договор на ниво на работодавач ,или 
акт на работодавач, но не помалку  од Уредбата за из-
датоците за службен пат и селидби во странство што на  
органите на управата им се признаваат во тековни тро-
шоци; 

- теренски додаток во зависност од обезбедените 
услови за работа на терен  (сместување, исхрана и 
сл.), во висина утврдена со колективен договор на ниво 
на гранка односно оддел, односно на ниво на работода-
вач; 

- надомест за одвоен живот од семејството, во виси-
на утврдена со колективен договор на ниво на дејност, 
односно на ниво на работодавач, но не помалку од 60% 
од основицата, надоместокот за одвоен живот се испла-
тува кога работникот е распореден, односно упатен на 
работа надвор од  седиштето на фирмата или надвор од 
местото на постојаното живеалиште; 

- надомест на трошоците за користење на сопствен 
автомобил за потреби на работодавачот во висина од 
30% од цената на литар гориво што го корисити авто-
мобилот за секој изминат километар; 

- надомест на трошоците при селидба за потребите 
на работодавачот, во висина на стварните трошоци; 

- Регрес за годишен одмор во висина од најмалку 
40% од основицата, под услов работникот да работел 
најмалку 6 месеци во календарската година кај ист ра-
ботодавач. 

Со колективен договор на ниво на дејност или ко-
лективен договор на ниво на работодавач може да се 
утврди регрес за годишен одмор во поголем износ од 
износот утврден со овој колективен договор. 

Регресот за годишен одмор се исплатува еднаш во 
текот на годината. Износот се утврдува според основи-
цата која важи на денот на донесувањето на одлуката 
за исплата. 

- во случај на смрт на работник на неговото семејс-
тво се исплатува  надоместок во висина од три основи-
ци; 

- во случај на смрт на сопруг, сопруга, деца и роди-
тели кои живеат во иста семејна заедница, на работни-
кот му се исплатува надоместок во висина од 2 основи-
ци; 

- за јубилејна награда во висина на основицата - за 
најмалку 10 години работа кај ист работодавач; 

- при заминување во пензија најмалку двократен из-
нос од основицата. 

Основицата за пресметување на надоместоците на 
работниците преставува просечната месечна нето плата 
по работник во Република Македонија исплатена во 
последните три месеци. 

Работодавачот на свој трошок на работниците може 
да им организира превоз до и од работното место, како 
и исхрана за време на работа. Трошоците за исхрана 
може да изнесуваат најмногу до 20% од просечната не-
то плата по работник исплатена во претходната година, 
а трошоците за превоз во висина на стварните трошоци 
во јавниот сообраќај. 

На работникот му се исплатуваат и други надоме-
стоци согласно колективен договор на ниво на гранка 
односно оддел, односно на ниво на работодавач. 

 
5. Станати видови на надоместоци 

 
Член 35-а 

Работникот има право на надомест по основ на при-
донес од иновации, рационализации и други видови 
творештва, за потребите на работодавачот кој се утвр-
дува со договор склучен помеѓу работникот и работо-
давачот. 

 
Член 35-б 

За непрекинато боледување подолго од 6 месеци 
поради повреда на работа или професионално заболу-
вање согласно колективен договор на ниво на дејност 
или на ниво на работодавач се исплатува надоместок 
во висина од основицата . 

Основицата за пресметување на надоместокот од 
став 1 на овој член преставува просечната месечна нето 
плата по работник во Република Македонија исплатена 
во последните три месеци. 

 
Член 35-в 

Со колективен договор на ниво на дејност или на 
ниво на работодавач може да се утврди правото и виси-
ната на новогодишниот надоместок. 

 
Член 35-г 

Работодавачот може на работникот да му исплати 
надоместок во случај на потешки последици од еле-
ментарни непогоди, најмалку во висината на една ос-
новица. 

Основицата за пресметување на надоместокот од 
став 1 на овој член преставува просечната месечна нето 
плата по работник во Република Македонија исплатена 
во последните три месеци. 

 
Член 35-д 

На работникот може да му се исплатуваат и други 
надоместоци согласно колективен договор на ниво на 
гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач. 

 
VII. РАБОТНО ВРЕМЕ 

 
Член 36 

Почетокот, распоредот и завршетокот на работното 
време, го утврдува работодавачот, односно работовод-
ниот орган во согласност со закон, акт на органот од 
државната управа од соодветната област, колективен 
договор на ниво на гранка односно оддел, односно на 
ниво на работодавач. 

Со колективен договор на ниво на работодавач се 
утврдуваат исклучително тешките услови на работното 
место според кои работното време пократко од 40 часа 
неделно, ќе се смета за полно работно време, но не по-
кратко од 36 часа неделно. 

За работните места кај кои постои поголема опас-
ност од повреди или здравствени оштетувања, со коле-
ктивен договор на ниво на работодавач, полното работ-
но време може да трае помалку од 36 часа неделно. 

 
Член 37 

Со колективен договор на ниво на гранка односно 
оддел, односно на ниво на работодавач, се утврдуваат 
случаите во кои работникот е должен на барање на ра-
ботодавачот да врши работи преку полното работно 
време (прекувремена работа). 



1 август 2014  Бр. 115 - Стр. 81 

 
 

VIII. ПАУЗИ И ОДМОРИ 
 

1. Можности на поинакво уредување на работното 
време со колективен договор 

 
Член 38 

Со колективен договор на ниво на гранка односно 
оддел, односно на ниво на работодавач, се определува 
временското ограничување на работните обврски на 
работникот кој работи ноќе и во просечно минимално 
траење на дневниот и неделниот одмор во случај на 
сменско работење. 

 
1.1. Привремен принуден одмор 

 
Член 39 

Со колективен договор на ниво на гранка односно 
оддел, односно на ниво на работодавач се уредуваат 
причините, условите и постапката за воведување на 
привремен принуден одмор. 

 
3. Определување на траењето на годишниот одмор 

 
Член 40 

Работникот има право на годишен одмор во текот 
на една календарска година во траење од најмалку 20 
до 26 работни дена. 

Траењето на годишниот одмор на работникот се 
определува врз основа на: 

1. времето поминато во работен однос; 
2. сложеноста на работите на работното место; 
3. условите за работа; 
4. здравствената состојба на работникот; 
5. работник помлад од 18 години. 
Доколку работникот го надминува максимумот по 

основ на критериумите во овој член има право на годи-
шен одмор само до 26 работни дена. 

Должината на годишниот одмор, стекната по ставот 
2, точките 4 и 5 од овој член, може да изнесува и пове-
ќе од 26 работни дена. 

Со колективен договор на ниво на гранка односно 
оддел, односно на ниво на работодавач можат да се 
утврдат и други критериуми со кои ќе се определува 
должината на траењето на годишниот одмор. 

 
Член 41 

Со колективен договор на ниво на гранка односно 
оддел се определува траењето на годишниот одмор над 
26 работни дена, за работниците кои работат во исклу-
чително тешки услови за работа. 

 
4. Платен одмор 

 
Член 42 

Работникот има право на платен одмор заради лич-
ни и семејни околности до 7 работни дена во текот на 
годината во следните случаи: 

- за склучување на брак.................................... 3 дена 
- за склучување брак на дете............................ 2 дена 
- за раѓање или посвојвуање дете..................... 2 дена 
- за смрт на сопружник или дете...................... 5 дена 
- за смрт на родител, брат, сестра................….2 дена 
- за смрт на родител на сопружник.................. 2 дена 
- за смрт на дедо или баба.................................. 1 ден 
- за полагање на стручен или друг испит за   
  потребите на работодавачот до.…………… 3 дена 
- за елементарни непогоди до.......................... 3 дена 
Во случаите од став 1, отсуството од работа се обез-

бедува и се користи во деновите на траењето на осно-
вот врз основа на кој се остварува, без оглед на барање-
то на процесот на работа. 

Член 43 
Работникот може да отсуствува од работа без надо-

мест на плата и придонеси од плата, најдолго 3 месеци, 
во следните случаи: 

- за нега на член на семејство; 
- за изградба или поправка на куќа, односно стан; 
- за учество на културни и спортски приредби; 
- за учество на конгреси, конференции и сл.; 
- за лечење за своја сметка; 
- во други случаи утврдени во колективен договор 

на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на 
работодавач. 

Одлука за отсуство од став 1 на овој член, донесува 
работодавачот или лицето кое тој ќе го определи во 
согласност со потребите на процесот на работата. 

 
IX. НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 

 
Член 44 

Со колективен договор на ниво на работодавач, се 
определуваат случаи на штетни дејствија на работни-
кот за кои се утврдува висината на паушалното обе-
штетување, како и начинот и условите за намалување 
или простување на плаќањето на обештетувањето. 

 
X. МИРНО РЕШАВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ  

И КОЛЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СПОРОВИ 
 

Член 45 
Индивидуален работен спор претставува спор во 

врска со остварувањето на правата на работникот утвр-
дени со Закон, колективен договор и договорот за вра-
ботување. 

Колективни работни спорови се спорови во врска 
со склучувањето, измената, дополнувањето и примена-
та на колективниот договор, остварување на правото на 
синдикално организирање и штрајк. 

 
Член 46 

Споровите кои не можат да се решат со меѓусебно 
спогодување, можат да се решат по пат на помирување 
или по пат на арбитража. 

Помирувањето е процес во кој независна, трета 
страна, определена од страните во спорот, им помага 
на страните во спорот во изнаоѓање на решение за спо-
рот. 

Арбитража е решавање на спор од страна на трета 
страна која ја определиле страните во спорот и која од-
лучува за спорот. 

 
Член 47 

Лицата помирувачи, односно арбитри, страните во 
спорот ги бираат од Листата на помирувачи, односно 
арбитри, што ја утврдуваат самите. 

Страните во спорот заеднички го определуваат 
треттиот член во постапката за помирување односно 
арбитража. 

 
1. Постапка за помирување (мировен совет) 

 
Член 48 

Индивидуалните и колективните работни спорови 
можат да се решаваат по пат на мирење и пред посебен 
Мировен совет. 

Постапката за помирување започнува со предлог од 
било која страна, најдоцна во рок од 5 дена од настану-
вањето на спорот, во кој предлагачот на помирувањето 
ја изнесува содржината на спорниот однос. 

По добивањето на предлогот, другата страна е 
должна да одговори во рок од 3 дена. 

Страните во спорот, во Мировниот совет предлага-
ат свој член, а заеднички го определуваат треттиот 
член на Мировниот совет од Листата на помирувачи. 
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Помирувачот раководи со Мировниот совет и им 
помага на страните во спорот во изнаоѓање на решение 
за спорот. 

Во случај, другата страна да не одговори на предло-
гот, не именува член за Мировниот совет, не се избере 
помирувач или не се постигне спогодба за решавање на 
спорот, постапката за помирување се запира. 

 
Член 49 

Постапката за помирување, страните во спорот се 
должни да ја завршат во рок од 15 дена, од поднесува-
њето на предлогот за постапка за помирување. 

Спогодбата што ќе се постигне во постапката за по-
мирување, мора да биде во писмена форма и истата е 
задолжителна за страните во спорот. 

 
Член 50 

Со колективен договор на ниво на работодавач, мо-
же да се доуреди формирањето на посебен мировен со-
вет и постапката на решавање на индивидуален или ко-
лективен работен спор. 

 
2. Постапка пред арбитража 

 
Член 51 

Во случај на колективен работен спор, било која од 
страните во спорот, може да поднесе предлог за по-
стапка пред арбитража во рок од 8 дена од денот на на-
станувањето на спорот, односно од денот на запирање-
то на постапката за помирување. 

Арбитража може да врши еден или повеќе арбитри. 
Страните во спорот, заеднички го избираат арбите-

рот или арбитрите од Листата на арбитри. 
Арбитерот е должен да закаже расправа во рок од 5 

дена од приемот на предлогот. 
На расправата се повикуваат овластени претставни-

ци на страните во спорот. 
Одлуката на арбитерот е конечна и извршна за 

страните во спорот. 
Постапката пред арбитража завршува во рок од 15 

дена од денот на настанувањето на спорот. 
 

XI. ИНФОРМИРАЊЕ И КОНСУЛТИРАЊЕ  
НА РАБОТНИЦИТЕ 

 
Член 52 

Работодавачот најмалку еднаш годишно или по по-
треба, обезбедува информирање на работниците за пра-
шања кои се од значење за нивната економска и соци-
јална положба. 

Информирањето се врши на начин соодветен на ин-
формацијата што треба да се пренесе и може да се од-
несува за сите или за одредена група вработени. 

Информирањето може да биде: писмено или усно, 
преку овластен претставник. 

 
Член 52-а 

Консултирање значи размена на мислења и воспо-
ставување на дијалог меѓу преставниците на синдика-
тот, односно работниците и работодавачот секогаш ко-
га е потребно во случаите утврдени со закон, а особено 
за економската состојба, за одлуките кои можат да до-
ведат до суштински промени во организација на рабо-
тата или во договорните обврски, во случај на пренесу-
вање на трговско друштво или делови на трговско 
друштво, како и кога работодавачот има намера да 
спроведе колективни отпуштања. 

 
Член 52-б 

На ниво на работодавач синдикатот избира или 
именува претставник за информирање и консултирање. 

За избраниот или именуваниот претставник, синди-
катот го информира работодавачот. 

XII. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ 

 
Член 53 

Програмата, времетраењето, правата и обврските на 
договорните страни во однос на образованието, дошко-
лувањето и оспособувањето на работниците во врска 
со потребите на работодавачот, се уредуваат со коле-
ктивен договор, односно акт на работодавачот. 

 
XII-А. ПРЕТСТАВНИК НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА  

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 
 

Член 53-а 
Претставникот за безбедност и здравје при работа 

го избираат вработените од своите редови , на синдика-
лен собир на мнозинскиот синдикат по предлог на син-
дикатот. 

Бројот на претставниците зависи од бројот на вра-
ботените во претпријатието, согласно Законот за без-
бедност и здравје при работа. 

 
XIII. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ 
 

Член 54 
Работодавачот е должен да создаде услови за извр-

шување на активностите на Синдикатот во врска со за-
штитата на правата на работниците од работниот од-
нос, утврдени со закон и колективен договор. 

Активноста на Синдикатот во согласност со став 1 
од овој член, не може да се спречи со акт на работода-
вачот. 

 
Член 55 

На барање на Синдикатот, работодавачот доставува 
податоци и информации за оние прашања што имаат 
најнепосредно влијание врз материјалната и социјална-
та положба на членовите на Синдикатот (работниците) 
и ги разгледува мислењата и предлозите на Синдикатот 
во постапката на донесување одлуки и решенија, што 
имаат битно влијание врз материјалната и социјалната 
положба, односно во остварувањето на правата на ра-
ботниците. 

На синдикалниот претставник му се овозможува не-
пречено комуницирање со работодавачот или од него 
овластено лице и со сите работници во претпријатието, 
кога тоа е неопходно за остварување на функцијата на 
Синдикатот. 

На овластениот синдикален претставник кој не е 
вработен кај работодавачот, мора да му се овозможи 
непречена комуникација и синдикална активност од 
страна на работодавачот. 

 
Член 56 

Работодавачот ја пресметува и уплатува синдикал-
ната членарина од нето платата на работникот согласно 
Одлуката на Синдикатот. 

Работодавачот обезбедува стручни, административ-
ни и технички услови за работа и остварување на функ-
циите на Синдикатот. 

 
Член 57 

Синдикалниот претставник има посебна заштита и 
не може да биде повикан на одговорност ниту доведен 
во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот 
на неговиот работен однос. 

Како синдикален претставник, се сметаат и функци-
онерите во синдикатот, кои се вработени кај работода-
вачот, а својата функција ја извршуваат волонтерски. 

Посебната заштита на синдикалниот претставник 
трае за време на неговиот мандат и две години потоа. 
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Член 58 
Синдикалниот претставник не може: 
- да биде упатен на привремен принуден одмор; 
- да биде распореден на друго работно место без не-

гова согласност; 
- да му престане работниот однос од деловни при-

чини. 
 

Член 59 
Со одлука на Синдикатот, се утврдува бројот на 

синдикалните претставници кои уживаат заштита, а 
тоа се: членовите на извршните одбори во основните 
организации и бираните претставници во повисоките 
органи на синдикатот. 

 
Член 60 

Работодавачот е должен на синдикалниот претстав-
ник да му овозможи платено отсуство од работа заради 
ефикасно вршење на функциите на Синдикатот и син-
дикалното образование и оспособување. 

Начинот, времето и условите на ослободување од 
работа на синдикалниот претставник, се уредуваат со 
колективен договор на ниво на гранка односно оддел, 
односно на ниво на работодавач. 

 
Член 61 

Член на Синдикатот кој е избран, односно имену-
ван во органите на Синдикатот, чие вршење на функ-
цијата бара привремено да престане да работи кај рабо-
тодавачот, има право, по престанување на функцијата 
што ја вршел, во рок од 5 дена, да се врати кај работо-
давачот на работно место кое одговара на неговата 
стручна подготовка, за што се склучува посебен дого-
вор со работодавачот. 

 
XIV. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

 
Член 62 

Кога работникот поднел барање до работодавачот 
за отстранување на прекршувањето на некое негово 
право утврдено со закон, колективен договор и договор 
за вработување, или за остварување на истото, работо-
давачот е должен да соработува со синдикалните прет-
ставници за спогодбено решавање на настанатиот спор. 

 
Член 63 

Работникот има право да присуствува во постапка-
та пред органот кој одлучува за поднесеното барање во 
втор степен и притоа да биде застапуван од Синдика-
тот. 

Работникот кој отсуствува од работа заради присус-
тво во постапката кај органот од ставот 1 на овој член, 
се смета како да бил на работа и по тој основ не може 
да му се намалува платата. 

 
XV. ИЗМЕНУВАЊЕ, ДОПОЛНУВАЊЕ, ТОЛКУВАЊЕ И 
СЛЕДЕЊЕ  НА ПРИМЕНАТА НА КОЛEКТИВНИОТ 

ДОГОВОР 
 

1. Изменување и дополнување на колективниот  
договор 

 
Член 64 

Секој учесник може да предложи изменување и до-
полнување на овој колективен договор. 

Предлогот за изменување и дополнување на овој 
колективен договор во писмена форма се доставува до 
другиот учесник кој е должен да се изјасни во рок од 
30 дена. 

Во случај ако другиот учесник не го прифати или 
не се изјасни по предлогот во рокот од ставот 2 на овој 
член, учесникот - предлагачот може да започне постап-
ка за усогласување. 

Член 65 
Постапката за усогласување започнува на барање 

на еден од учесниците на колективниот договор и тре-
ба да заврши во рок од 60 дена од поднесувањето на 
барањето. 

Во рок од 10 дена од поднесувањето на барањето за 
усогласување се формира Комисија за усогласување. 

Секој од учесниците именува по два члена во Ко-
мисијата за усогласување. 

Членовите на Комисијата договорно избираат пре-
тседател. 

Секое усогласување што учесниците ќе го постиг-
нат мора да биде во писмена форма. 

Со усогласените ставови, учесниците задолжително 
пристапуваат кон изменување и дополнување на коле-
ктивниот договор. 

 
2. Следење на примената на колективниот договор 

 
Член 66 

За следење на примената на овој колективен дого-
вор, учесниците формираат Комисија. 

Секој од учесниците на овој колективен договор, 
именува по 3 члена во Комисијата од ставот 1 на овој 
член, во рок од 30 дена од склучувањето на овој коле-
ктивен договор. 

 
3. Толкување на колективниот договор 

 
Член 67 

Комисијата од членот 66 на овој колективен дого-
вор дава толкување на одредбите на овој колективен 
договор. 

 
XVI. ПОСТАПКА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА  

КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР 
 

Член 68 
Овој колективен договор може да се откаже три ме-

сеци пред истекот на неговата важност. 
Откажувањето на овој колективен договор се врши 

во писмена форма, при што се образложуваат причини-
те за откажувањето. 

Другата страна, на предлогот за откажување на ко-
лективниот договор, е должна да одговори или да ја за-
почне постапката за преговори, најдоцна во рок од 15 
дена, од денот на приемот на поднесениот отказ. 

 
Член 69 

Доколку во рокот од членот 67 ставот 3 страната не 
се произнесе, се продолжува важноста на колективниот 
договор, најдолго 3 месеци од денот на приемот на 
писмениот отказ. 

 
XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 70 

Спогодбата за изменување и дополнување на овој 
колективен договор објавена во „Службен весник на 
РМ“ бр. 189 /13, стапува во сила од 1.1.2014 година . 

Измените и дополнувањата содржани во спогодбата 
и сите  останати одредби на Општиот колективен дого-
вор за приватниот сектор од областа на стопанството 
продолжуваат да важат 2 години од денот на објавува-
њето на измените и дополнувањата во „Службен вес-
ник на РМ“. 

Важењето на овој колективен договор, се продол-
жува доколку страните склучат Спогодба најдоцна 30 
дена пред истекот на важењето на колективниот дого-
вор. 
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Член 71 
Овој колективен договор и сите негови изменувања 

и дополнувања, како и неговото откажување се доста-
вуваат за регистрација до Министерството за труд и со-
цијална политика, пред нивното објавување во „Служ-
бен весник на РМ“. 

 
Член 72 

Печатењето, објавувањето и умножувањето на Оп-
штиот колективен договор за приватниот сектор од об-
ласта на стопанството може да се изврши само со пис-
мена согласност на потписниците на овој колективен 
договор. 

 
Член 73 

Овој колективен договор (пречистен текст) ќе се 
применува од денот на неговото објавување во „Служ-
бен весник на РМ“. 

 
Бр. 0101-24 Бр. 0206-180/1 

13 мај 2014 година 13 мај 2014 година 
Скопје Скопје 

  
Организација на работо-
давачите на Македонија 

Сојуз на синдикатите 
на Македонија 

Претседател, Претседател, 
Ангел Димитров, с.р. д-р Живко Митревски, с.р. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД  
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3584. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 
11/12, 145/12 и 170/13), Министерството за труд и со-
цијална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 

2014 година, во однос на месец мај 2014 година, е по-
ниска за 0,2%. 

2. Исплатата на платите за месец јуни 2014, во од-
нос на месец мај 2014 година, работодавачите од чле-
нот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Ре-
публика Македонија, ја вршат на нивото на правото ут-
врдено за претходниот месец. 
 

    Министер, 
                                               Диме Спасов, с.р. 
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