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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2176.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1септември 2008 година.
Бр. 07-3679/1
1 септември 2008 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА
Член 1
Во Законот за парничната постапка (''Службен весник на Република Македонија'' број 79/2005), во членот
10 став (2) броевите: ''50 до 500'' се заменуваат со броевите: ''100 до 1.000'', а бројот ''250'' се заменува со бројот ''500''.
Член 2
Во членот 36 став (1) бројот ''600.000'' се заменува
со бројот ''1.800.000''.
Член 3
Во членот 125 став (1) на почетокот се додава бројот ''(1)'', а по зборот ''пошта'' се додаваат зборовите:
''по електронски пат''.
По ставот (1) се додаваат четири нови става (2), (3),
(4) и (5), кои гласат:
''(2) Судот е должен во периодот од 15 дена сметано
од денот кога ќе се утврди потребата од доставување,
да направи два последователни обида да се изврши
уредно доставување на еден од начините предвидени
во ставот (1) на овој член. Доколку доставата не успее, тогаш писменото се објавува на огласната табла на
судот и со истекот на осум дена од денот на неговото
објавување се смета дека доставата е извршена.
(3) Кога доставата се врши по пошта со препорачана пратка на адресата на лицето на кое таа му се доставува, доставата се смета за ивршена кога писменото
ќе му биде врачено, односно ако лицето не го подигне
писменото во рок од осум дена иако било повикано тоа
да го стори.
(4) Странката може да побара од судот доставувањето да и се врши по електронски пат во сигурносно
електронско сандаче на адресата што ќе ја назначи во
барањето. Странката е должна без одлагање да го извести судот за промената на адресата на електронската
пошта, или за отповикувањето на барањето доставата
да се врши по електронски пат во сигурносно електронско сандаче.
(5) Доставата по електронски пат во сигурносно електронско сандаче се смета за извршена кога ќе се добие
повратен сигнал дека електронската пратка е отворена и
потврда со електронски потпис на примателот на
пратката дека електронската пошта е подигната.''

Бр. 110 - Стр. 3

Член 4
По членот 125 се додава нов член 125-а, кој гласи:
''Член 125-а
(1) Доставувањето на писмената на државните органи, лица на кои им се пренесени јавни овластувања и
на адвокати, се врши по електронски пат во електронско сигурносно сандаче.
(2) Ако судот утврди дека доставата по електронски пат во електронското сигурносно сандаче не е
можно или има тешкотии, доставата ќе се изврши на
друг начин согласно со членот 125 од овој закон.''
Член 5
По членот 126 се додава нов член 126-а, кој гласи:
''Член 126-а
(1) Доставувањето по електронски пат се врши
преку информатичкиот систем на судот на адресата на
електронското сигурносно сандаче на примателот на
доставата.
(2) Информатичкиот систем на судот истовремено
со испраќањето на писменото, до примателот на доставата на неговата електронска адреса испраќа и известување дека од информатичкиот систем е испратен писмен
документ кој имателот на адресата мора да го преземе.
(3) Електронската пошта од електронското сандаче
мора да биде преземена најдоцна осум дена од денот на
нејзиното испраќање.
(4) Во известувањето од ставот (2) на овој член,
примателот на доставата се предупредува дека доколку
поштата не биде преземена од сигурносното електронско сандаче во рокот предвиден во ставот (3) на овој
член, доставувањето ќе се смета за извршено.
(5) Примателот на електронската пошта со својот
електронски потпис го докажува својот идентитет, врши увид во своето елетронско сандаче и електронски
го потпишува писменото кое го упатува до судот, односно го потврдува приемот на електронската пошта.''
Член 6
Во членот 129 по ставот (5) се додава нов став (6),
кој гласи:
''(6) Ако доставата со препорачана пратка на адресата запишана во личната карта не успее, доставата се
врши со објава на писменото на огласната табла на судот. Се смета дека доставата е извршена по истекот на
осум дена од денот на објавувањето на писменото на
огласната табла на судот.''
Член 7
Во членот 137 ставот (2) се менува и гласи:
''Писменото за кое со овој закон е определено дека
треба лично да се достави му се предава непосредно на
лицето на кое му е испратено. Ако лицето на кое писменото мора лично да му се достави не се затече таму
каде што треба да се изврши доставувањето, доставувачот ќе му остави кај едно од лицата наведени во членот
136 ставови (1) и (2) на овој закон писмено известување да дојде во определен ден и час во судот заради
примање на писменото. Ако лицето не дојде да го прими писменото, а доаѓањето не го оправда во рок од три
дена сметано од денот кога тоа е повикано во судот да
го прими, писменото ќе се испрати препорачано по пошта. Ако писменото не биде подигнато во рок од осум
дена од денот на известувањето дека писменото треба
да го подигне, ќе се смета дека доставата е уредно извршена.''
Член 8
Во членот 138 зборот '' што'' се брише.
Член 9
Во членот 146 по ставот (2) се додава нов ста (3),
кој гласи:
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''(3) Ако тужителот не ја плати судската такса во
рок од 15 дена од денот на поднесувањето на тужбата,
се смета дека тужбата е повлечена.''

LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PROCEDURË KONTESTIMORE

Член 10
Во членот 233 став (2) зборовите: ''може да '' се заменуваат со зборот ''ќе ''.

Neni 1
Në Ligjin për procedurë kontestimore (“Gazeta zyrtare
e Republikës së Maqedonisë” numër 79/2005) në nenin 10
paragrafi (2), fjalët: “50 deri në 500” zëvendësohen me
fjalët: “100 deri në 1 000”, ndërsa numri “250”
zëvendësohet me numrin “500”.

Член 11
Во членот 291 на почетокот на ставот се додава
бројот ''(1)''.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
''(2) Главната расправа која е повторно отворена
согласно со ставот (1) на овој член, мора да заврши најдоцна во рок од 30 дена од денот на нејзиното повторно отворање.''
Член 12
Во членот 326 став (3) зборот ''До'' се заменува со
зборовите: '' Во рок од осум дена од денот на писмената изработка на пресудата до''.
Член 13
По членот 410 се додава нов член 410-а, кој гласи:
''Член 410-а
Тужбата се смета за повлечена ако тужителот во
рок од осум дена од денот на поднесувањето на тужбата не ја плати судската такса.''
Член 14
По членот 417 се додава нов член 417-а, кој гласи:
''Член 417-а
Судот нема да издаде платен налог ако тужителот
не ја плати судската такса. Тужбата се смета за повлечена ако тужителот во рок од осум дена од денот на
поднесувањето на тужбата не ја плати судската такса.''
Член 15
Во членот 419 став (1) бројот '' 60.000'' се заменува
со бројот ''180.000''.
Член 16
По членот 429 се додава член 429-а, кој гласи:
''Член 429-а
Тужбата се смета за повлечена ако тужителот во
рок од осум дена од денот на поднесувањето на тужбата не ја плати судската такса.''
Член 17
Во членовите 430 став (1), 432 и 435 ставови (1) и
(2) бројот ''60.000'' се заменува со бројот ''180.000''.
Член 18
Во членот 467 бројот ''1.200.000'' се заменува со
бројот ''1.800.000''.
Член 19
Постапките пред првостепените судови започнати
до влегувањето во сила на овој закон, се завршуваат
според дотогашните прописи.
Постапките пред првостепените судови кои не се
започнати до влегувањето во сила на овој закон, се водат според одредбите од овој закон.
Член 20
Одредбите од овој закон за доставување по електронски пат во електронско сигурносно сандаче ќе се
применуваат по истекот на една година од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 21
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во ''Службен весник на Република Македонија''.

Neni 2
Në nenin 36 në paragrafin (1) numri “600 000”
zëvendësohet me numrin “1 800 000”.
Neni 3
Në nenin 125 në fillim të paragrafit (1) shtohet numri
“(1)”, ndërsa pas fjalës “postë”, shtohen fjalët: “në mënyrë
elektronike,”.
Pas paragrafit (1) shtohen katër paragrafë të rinj (2),
(3), (4) dhe (5) si vijojnë:
“(2) Gjykata është e obliguar që në periudhën prej 15
ditësh, duke llogaritur nga dita kur do të konfirmohet
nevoja për dërgim, të bëjë dy përpjekje të njëpasnjëshme
që të kryhet dërgimi me rregull, në njërën nga mënyrat e
parapara në paragrafin (1) të këtij neni. Nëse dërgesa nuk
ka sukses, atëherë dokumenti publikohet në tabelën e
shpalljeve të gjykatës dhe me kalimin e tetë ditëve nga dita
e publikimit të tij, konsiderohet se dërgesa është kryer.
(3) Kur dërgesa kryhet me postë me dërgesë të
rekomanduar në adresën e personit të cilit ajo i dërgohet,
dërgesa konsiderohet si e kryer kur dokumenti do t’i
dorëzohet, përkatësisht nëse personi nuk e merr
dokumentin në afat prej tetë ditësh, edhe pse është thirrur
që ta bëjë atë.
(4) Pala mund të kërkojë nga gjykata që dërgesa t’i
kryhet në mënyrë elektronike në kutinë siguruese
elektronike në adresën që do ta shënojë në kërkesë. Pala
është e obliguar që pa prolongim ta njoftojë gjykatën për
ndryshimin e adresës së postës elektronike, ose për
anulimin e kërkesës që dërgesa të kryhet në mënyrë
elektronike në kutinë e siguruese elektronike.
(5) Dërgesa në mënyrë elektronike në kutinë siguruese
elektronike, do të konsiderohet si e kryer kur do të merret
sinjali kthyes se dërgesa elektronike është hapur dhe
vërtetimi me nënshkrim elektronik të pranuesit të dërgesës
se posta elektronike është marrë. ''
Neni 4
Pas nenit 125 shtohet nen i ri 125-a, si vijon:
“Neni 125-a
(1) Dërgimin e dokumentit organeve shtetërore,
personave të cilëve u janë bartur autorizimet publike dhe
avokatëve bëhet në formë elektronike në kutinë elektronike
siguruese.
(2) Nëse gjykata vërteton se dërgesa në formë
elektronike në kutinë elektronike siguruese nuk është e
mundur ose ka vështirësi, dërgesa do të bëhet në tjetër
mënyrë në pajtim me nenin 125 të këtij ligji. ''
Neni 5
Pas nenit 126 shtohet nen i ri 126-a, si vijon:
“Neni 126-a
(1) Dërgesa në formë elektronike bëhet përmes
sistemit informativ të gjykatës në adresën e kutisë
elektronike siguruese të pranuesit të dërgesës.
(2) Sistemi informativ i gjykatës njëkohësisht me
dërgimin e dokumentit pranuesit të dërgesës në adresën e
tij elektronike dërgon edhe njoftim se nga sistemi
informativ është dërguar dokument i shkruar të cilin
poseduesi i adresës doemos duhet ta pranojë.
(3) Posta elektronike nga kutia elektronike doemos duhet
të pranohet më së voni tetë ditë nga dita e dërgimit të saj.
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(4) Në njoftimin nga paragrafi (2) i këtij neni, pranuesi i
dërgesës paralajmërohet se nëse posta nuk merret nga kutia
siguruese elektronike në afatin e paraparë në paragrafin (3)
të këtij neni, dërgimin do ta llogarisë si të kryer.
(5) Pranuesi i postës elektronike me nënshkrimin tij
elektronik e tregon identitetin e vet, bën mbikëqyrje në
kutinë e vet elektronike dhe në formë elektronike e
nënshkruan në formë të shkruar të cilën ia drejton gjykatës,
përkatësisht e vërteton pranimin e postës elektronike.''
Neni 6
Në nenin 129, pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri
(6), si vijon:
''(6) Nëse dërgesa me dërgesë të rekomanduar në
adresën e regjistruar në letërnjoftimin nuk ka sukses,
dërgesa bëhet me shpalljen e dokumentit në tabelën e
shpalljeve të gjykatës. Llogaritet se dërgesa është kryer pas
skadimit të tetë ditëve nga dita e shpalljes së dokumentit në
tabelën e shpalljeve të gjykatës.''
Neni 7
Në nenin 137 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
''(2) Dokumenti për të cilin me këtë ligj është
përcaktuar se doemos duhet të dërgohet i dorëzohet
drejtpërsëdrejti personit të cilit i është dërguar. Nëse
personi të cilit dokumenti doemos duhet t'i dorëzohet nuk
gjendet atje ku duhet të kryhet dërgesa, dërguesi do t'i lë te
njëri nga peronat e theksuar në nenin 136 paragrafët (1)
dhe (2) të këtij ligji njoftimin me shkrim që të vijë në ditën
dhe orën e caktuar në gjykatë për shkak të pranimit të
dokumentit. Nëse personi nuk vjen ta pranojë dokumentin,
ndërsa ardhjen nuk e arsyeton në afat prej tre ditësh, duke
llogaritur nga dita kur ai është thirrur në gjykatë që ta
pranojë, dokumenti do të dërgohet në mënyrë të
rekomanduar me postë. Nëse dokumenti nuk do të ngrihet
në afat prej tetë ditësh nga dita e njoftimit se dokumenti
doemos duhet të ngrihet, do të konsiderohet se dërgesa
është kryer në mënyrë të rregullt.''
Neni 8
Në nenin 138 fjala “që” fshihet.
Neni 9
Në nenin 146 pas paragrafit (2), shtohet paragraf i ri
(3), si vijon:
“(3) Nëse paditësi nuk e paguan taksën gjyqësore në
afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të padisë,
konsiderohet se padia është tërhequr. ''
Neni 10
Në nenin 233 paragrafi (2) fjalët: “mund të”
zëvendësohen me fjalën “do të”.
Neni 11
Në nenin 291 në fillim të paragrafit shtohet numri “(1)”.
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:
“(2) Seanca kryesore e cila është rihapur në pajtim me
paragrafin (1) të këtij neni, detyrimisht duhet të mbarojë
më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e rihapjes së saj”
Neni 12
Në nenin 326 paragrafi (3) fjala “Deri te” zëvendësohet
me fjalët: “Në afat prej tetë ditësh nga dita e përpilimit me
shkrim të aktgjykimit, deri te”.
Neni 13
Pas nenit 410 shtohet nen i ri 410-a si vijon:
“Neni 410-a
Padia konsiderohet si e tërhequr nëse paditësi në afat
prej tetë ditësh nga dita e dorëzimit të padisë, nuk e paguan
taksën gjyqësore. ''
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Neni 14
Pas nenit 417 shtohet nen i ri 417-a si vijon:
“Neni 417-a
Gjykata nuk mund të japë urdhëresë për pagesë nëse
paditësi nuk e paguan taksën gjyqësore. Padia konsiderohet
si e tërhequr nëse paditësi në afat prej tetë ditësh nga dita e
dorëzimit të padisë, nuk e paguan taksën gjyqësore. ''
Neni 15
Në nenin 419 paragrafi (1) numri “60 000”
zëvendësohet me numrin “180 000”.
Neni 16
Pas nenit 429 shtohet nen i ri 429-a si vijon:
“Neni 429-a
Padia konsiderohet si e tërhequr nëse paditësi në afat
prej tetë ditësh nga dita e dorëzimit të padisë, nuk e paguan
taksën gjyqësore. ''
Neni 17
Në nenin 430 paragrafi (1) neni 432 dhe neni 435
paragrafët (1) dhe (2) numri “60000” zëvendësohet me
numrin “180000”.
Neni 18
Në nenin 467 numri “1 200 000” zëvendësohet me
numrin “1 800 000”.
Neni 19
Procedurat në gjykatat e shkallës së parë të filluara
deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, mbarojnë sipas
dispozitave të deriatëhershme.
Procedurat në gjykatat e shkallës së parë që nuk kanë
filluara deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, mbahen sipas
dispozitave të këtij ligji.
Neni 20
Dispozitat e këtij ligji për dorëzim në formë elektronike
në kutinë e siguruar elektronike do të zbatohen pas
skadimit të një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. ''
Neni 21
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
____________
2177.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за општата управна постапка,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 септември 2008 година.
Бр. 07-3677/1
1 септември 2008 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА
Член 1
Во Законот за општата управна постапка („Службен
весник на Република Македонија” број 38/2005), во
членот 3 став (2) точката се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „како и кога по исклучок се
применува членот 129-а од овој закон”.
Член 2
Во членот 14 ставот (1) се менува и гласи:
„Правото на жалба против поединечни правни акти
донесени во постапка во прв степен пред орган на државната управа или организација и друг орган што врши јавни овластувања се уредува со закон.”
Во ставот (2) зборот „овој” се брише.
Член 3
Во членот 61 став (2) зборовите: „изјавуваат телеграфски” се заменуваат со зборовите: „поднесуваат во
електронска форма”.
Член 4
Во членот 62 по ставот (3) се додаваат два нови
става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Поднесокот што се поднесува во електронска
форма може да се поднесува и надвор од работно
време и во неработни денови.
(5) Ако поднесокот од ставот (4) на овој член е врзан со рок утврден со закон, рокот почнува да тече од
првиот нареден работен ден.”
Член 5
Во членот 64 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
„(3) Поднесокот кој е поднесен во електронска форма треба да содржи електронски потпис согласно со
закон.”
Ставот (3) станува став (4).
Член 6
Во членот 65 став (3) зборот „телеграфски” се заменува со зборовите: „во електронска форма”.
Член 7
Во членот 70 став (3) зборовите: “парична казна од
1000 денари“ се заменуваат со зборовите: “глоба во
износ од 100 евра во денарска противвредност“.
Член 8
Во членот 78 став (1) алинеја 2 сврзникот „и” се
брише.
Во алинејата 3 точката се заменува со точка и запирка и се додава сврзникот „и”.
По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„- на друг начин утврден со закон.”
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Во случаите кога органите вршат доставување
на писменото во електронска форма, писменото не го
доставуваат и на начин утврден во ставот (1) на овој
член.”
Член 9
Во членот 82 став (1) бројот „15” се заменува со
зборот „седум”, а зборовите: „два обида” се заменуваат
со зборовите: „еден обид”.
Член 10
Во членот 85 став (2) зборовите: „во два последователни обиди, органот доставувањето го врши со обична
поштенска пратка” се заменуваат со зборовите: „на
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вратата на станот или седиштето на лицето на кое треба да се достави писменото се остава известување за
тоа каде се наоѓа писменото и се остава рок од седум
дена да го изврши приемот”.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Во известувањето и во самата доставница, доставувачот треба да ги наведе причините поради кои доставата ја извршил на овој начин и да го наведе датумот кога е оставено известувањето.”
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Доколку странката по истекот на седум дена,
сметано од денот од прикачувањето на известувањето
на вратата на станот или седиштето, не изврши прием
на писменото, односно не преземе никакви активности
на кои е упатена, органот ќе констатира дека доставата
е уредно извршена.”
Член 11
Во членот 86 став (1) зборовите: „или пак органот
не можел да изврши уредна достава до странката по
пат на предавање, или по пошта” се бришат.
Член 12
Во членот 114 став (1) зборовите: „парична казна од
1000 денари“ се заменуваат со зборовите: “глоба во
износ од 100 евра во денарска противвредност“.
Во ставот (3) зборот “казна“ се заменува со зборoт
“глобата“.
Член 13
Во членот 115 став (1) зборовите: „парична казна“
се заменуваат со зборот “глобата“.
Член 14
По членот 129 се додава нов член 129-а, кој гласи:
„Член 129-а
(1) За работите во кои според закон или според природата на работите постапката се поведува по барање
на странката во форма и содржина утврдени со закон,
органот што ја води постапката е должен да донесе решение по барањето во рок пропишан со материјалниот
закон.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, ако надлежниот орган не донесе решение во пропишаниот рок
ќе се смета дека барањето на странката е уважено, во
постапка и под услови пропишани со закон.”
Член 15
Во членот 184 ставови (1) и (2) зборовите: „парична
казна со 1000 денари“ се заменуваат со зборовите:
“глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност“.
Член 16
Во членот 195 став (1) зборовите: „парично со 1000
денари“ се заменуваат со зборовите: “глоба во износ од
100 евра во денарска противвредност“.
Член 17
Во членот 209 став (3) третата реченица се менува и
гласи: „Ако решението се обработува механографски,
односно во електронска форма наместо потпис и печат
содржи факсимил, односно електронски потпис согласно со закон.”
Член 18
Во членот 221 став (1) зборовите: „еден месец” се
заменуваат со зборовите: „15 дена”, а зборовите: „два
месеца” се заменуваат со зборовите: „30 дена”.
Во ставот (2) точката се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „доколку со закон поинаку не е
утврдено”.
Ставовите (3) и (4) се бришат.
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Член 19
Во членот 226 став (1) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „согласно со закон”.
Член 20
Во членот 227 став (4) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „но може да се поведе
управен спор”.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Во сите случаи во управната постапка кога не е
предвиден орган за решавање во втор степен, странката
против првостепеното решение може со тужба да
поведе управен спор.”
Член 21
Во членот 242 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
„(3) Кога второстепениот орган постапува по изјавена жалба против решение кое еднаш било поништено
и вратено на повторно решавање, постапувајќи по жалбата, самиот ќе го реши предметот.”
Член 22
Во членот 267 точка 4 по зборот „молкум” се додава зборот „не”.
Член 23
Во членот 282 став (1) зборовите: “паричните казни
изречени“ се заменуваат со зборовите: “глобата изречена“, а зборот “извршуваат“ се заменува со зборот
“извршува“.
Во ставот (2) зборовите: “паричната казна“ се заменуваат со зборот “глобата“.
Член 24
По членот 293 се додава нова Глава XVIII-а и два
нови члена 293-а и 293-б, кои гласат:
„Глава XVIII-а
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ КОГА ПО ИСКЛУЧОК СЕ
ПРИМЕНУВА ЧЛЕНОТ 129-а ОД ОВОЈ ЗАКОН
Член 293-а
(1) Поднесоците со кои странките се обраќаат до
органите од член 1 на овој закон (во натамошниот
текст: надлежните органи) заради остварување на некое право, обврска или правен интерес, под услови
утврдени со закон, во случај кога по нив органот нема
да постапи во пропишаниот рок, ќе се смета дека согласно со членот 129-а од овој закон се уважени доколку се поднесени во посебно пропишана форма и содржина определени со материјалниот закон или подзаконски акт.
(2) Поднесоците од ставот (1) на овој член се поднесуваат на пропишан образец кој покрај упатство за
негово пополнување и потребните докази кои се приложуваат ги содржи и условите пропишани со материјалниот закон, како и елементите од членовите 64 и 65
на овој закон. Поднесоците од ставот (1) на овој член
се поднесуваат на два идентични обрасци со еден прилог на докази.
(3) При приемот на поднесокот лицето овластено за
прием на поднесоци е должно со потпис да го потврди
приемот на вториот образец кој останува кај подносителот, со наведување на називот на органот, денот на
приемот и прилозите кои се доставени.
(4) Надлежниот орган не може да го отфрли како
некомплетен поднесокот од ставот (1) на овој член кој
е правилно пополнет и кон кој се приложени бараните
прилози наведени во образецот и е должен да одлучи
по истиот во рокот пропишан во материјалниот закон.
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(5) Надлежниот орган може во рок од три дена од
приемот на поднесокот да провери дали истиот е уредно пополнет и дали ги содржи сите потребни прилози.
(6) Доколку надлежниот орган утврди дека поднесокот содржи формален недостаток ќе постапи согласно со членот 65 од овој закон. Доколку надлежниот
орган утврди дека кон поднесокот не се доставени сите
прилози ќе постапи согласно со членот 140 став (3) од
овој закон.
Член 293-б
(1) Доколку надлежниот орган по поднесокот од
членот 293-а став (1) на овој закон не донесе решение
во рокот пропишан со материјалниот закон, подносителот има право во рок од три дена од истекот на тој рок
да поднесе барање до функционерот кој раководи со
органот, односно раководното лице на органот кој постапува по поднесокот, за донесување на решение со
кое ќе се констатира дека настапиле законските услови
за примена на членот 129-а од овој закон.
(2) Функционерот кој раководи со органот, односно
раководното лице на органот кој постапува по поднесокот од членот 293-а став (1) на овој закон е должен да
донесе решение најдоцна во рок од пет дена од приемот на барањето со кое ќе се констатира дека настапиле законските услови за примена на членот 129-а од
овој закон, откако ќе утврди дека:
- поднесокот не содржи формални недостатоци,
- доставени се сите прилози,
- поминал рокот за решавање пропишан со материјалниот закон и
- барањето од ставот (1) на овој член е навремено.
(3) Доколку функционерот кој раководи со органот,
односно раководното лице на органот не донесе решение согласно со ставот (2) од овој член, подносителот
има право да поведе управен спор пред надлежен суд.
(4) Доколку функционерот кој раководи со органот,
односно раководното лице на органот со пречекорување на овластувањата или неизвршување на службената
должност не донесе решение согласно со ставот (2) од
овој член ќе сноси одговорност под услови и во постапка пропишани со закон.”
Член 25
Во Главата XX „НАДЗОР” пред членот 297 се додава нов член 296-а, кој гласи:
„Член 296-а
(1) Органите од членот 1 на овој закон кога во
управните работи, непосредно применувајќи ги прописите, решаваат за правата, обврските или правните интереси на странките, задолжително водат евиденција за
податоците што се однесуваат на решавањето на
управните работи (во натамошниот текст: управна статистика).
(2) Органите од членот 1 на овој закон за податоците кои се однесуваат на управната статистика се должни да доставуваат извештаи на секои шест месеца до
Министерството за правда.
(3) Министерот за правда ја пропишува содржината, начинот и формата на водење на евиденцијата на
управната статистика, како и содржината на извештаите од ставот (2) на овој член.”
Член 26
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се
донесе во рок од три месеца од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 27
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
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LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PROCEDURËN E PËRGJITHSHME
ADMINISTRATIVE
Neni 1
Në Ligjin për procedurën e përgjithshme administrative
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
38/2005), në nenin 3 në paragrafin (2) pika zëvendësohet
me presje dhe shtohen fjalët: “si edhe kur me përjashtim
zbatohet neni 129-a i këtij ligji.”
Neni 2
Në neni 14 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
“E drejta për ankesë kundër akteve të veçanta juridike
të miratuara në procedurën e shkallës së parë para organit
të administratës shtetërore ose organizatës dhe organit
tjetër, i cili bën autorizime publike, rregullohet me ligj”.
Në paragrafin (2) fjala “ky” shlyhet.

2 септември 2008

banesës ose të selisë së personit të cilit duhet t’i dorëzohet
dokumenti lehet lajmërimi për atë se ku gjendet dokumenti,
dhe lehet afat prej shtatë ditësh që ta bëjë pranimin”.
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
“Në lajmërim edhe në vetë dërgesën, dërguesi duhet t’i
paraqesë shkaqet për të cilat fletëdërgesën e ka bërë në këtë
mënyrë dhe ta shënojë datën kur është lënë lajmërimi.”
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:
''(4) Nëse pala pas skadimit të shtatë ditëve, duke
llogaritur prej ditës së lënies së njoftimit në derën e
banesës ose të selisë, nuk bën pranimin e dokumentit,
respektivisht nuk ndërmerr kurrfarë aktivitetesh në të cilat
është udhëzuar, organi do të konstatojë se dërgesa është
bërë në rregull''.
Neni 11
Në nenin 86 paragrafi (1) fjalët: “ose organi ka mundur
të bëjë dërgimin e rregullt te pala me dorëzim, ose me
postë“ shlyhet.

Neni 3
Në nenin 61 në paragrafin (2) fjalët: “deklarojnë në
mënyrë telegrafike” zëvendësohen me fjalët: “parashtrohen
në formë elektronike”.

Neni 12
Në nenin 114 paragrafi (1) fjalët: “dënim me para prej
1 000 denarë” zëvendësohet me fjalët: “gjobë në shumë
prej 100 euro me kundërvlerë në denarë”.

Neni 4
Në nenin 62 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të
rinj (4) dhe (5) si vijojnë:
“(4) Parashtresa e cila paraqitet në formë elektronike
mund të paraqitet edhe jashtë orarit të punës edhe në ditë jo
pune.
(5) Nëse parashtresa e paragrafit (4) të këtij neni është
e lidhur me afat të përcaktuar me ligj, afati fillon të rrjedhë
prej ditës vijuese të punës”.

Neni 13
Në nenin 115 paragrafi (1) fjalët: “dënim me para”
zëvendësohen me fjalën “gjobë”.

Neni 5
Në nenin 64 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të
rinj (3) si vijon:
“(3) Parashtresa e cila paraqitet në formën elektronike
duhet të përmbajë nënshkrimin elektronik në pajtim me
ligjin.”
Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).
Neni 6
Në nenin 65 në paragrafin (3) fjala “telegrafike”
zëvendësohet me fjalët: “në formë elektronike”.
Neni 7
Në nenin 70 paragrafi (3) fjalët: “dënim me para prej 1
000 denarë” zëvendësohen me fjalët: “gjobë në shumë prej
100 euro me kundërvlerë në denarë”.
Neni 8
Në nenin 78 paragrafi (1) në alinenë 2 lidhëza “dhe”
shlyhet.
Në alinenë 3 pika zëvendësohet me pikëpresje dhe
shtohet lidhëza “dhe”.
Pas alinesë 3 shtohet aline e re 4 si vijon:
- “në mënyrë tjetër të përcaktuar me ligj.”
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:
“(3) Në rastet kur organet bëjnë dorëzimin e
dokumentit në formën elektronike, dokumentin nuk e
parashtrojnë edhe në mënyrën e përcaktuar në paragrafin
(1) të këtij neni.”
Neni 9
Në nenin 82 në paragrafin (1) numri “15” zëvendësohet
me fjalën “shtatë”, ndërsa fjalët: “dy tentime zëvendësohen
me fjalët: “një tentim”.
Neni 10
Në nenin 85 paragrafi (2) fjalët: “në dy tentime të
njëpasnjëshme, organi parashtrimin e bën me dërgesë të
rëndomtë postare” zëvendësohen me fjalët: “në derën e

Neni 14
Pas nenit 129 shtohet nen i ri 129-a si vijon:
“Neni 129-a
(1) Për punët në të cilat sipas ligjit ose sipas natyrës së
punëve procedura ngrihet me kërkesën e palës në formë
dhe përmbajtje të përcaktuar me ligj, organi i cili e mban
procedurën është i detyruar të miratojë aktvendim ndaj
kërkesës në afat të përcaktuar me ligjin lëndor.
(2) Në rastet e paragrafit (1) të këtij neni, nëse organi
kompetent nuk miraton aktvendim në afatin e përcaktuar
do të konsiderohet se kërkesa e palës është pranuar, në
procedurë dhe në kushte të përcaktuara me ligj.”
Neni 15
Në nenin 184 paragrafët (1) dhe (2) fjalët: “dënim me
para prej 1 000 denarë” zëvendësohen me fjalët: “gjobë në
shumë prej 100 euro me kundërvlerë në denarë”.
Neni 16
Në nenin 195 paragrafi (1) fjalët: “me para në denarë”
zëvendësohen me fjalët: “gjobë në shumë prej 100 euro me
kundërvlerë në denarë”.
Neni 17
Në nenin 209 në paragrafin (3), fjalia e tretë ndryshohet
si vijon:
“Nëse
aktvendimi
përpunohet
në
mënyrë
mekanografike, respektivisht në formë elektronike në vend
të nënshkrimit dhe të vulës përmban faksimile,
respektivisht nënshkrim elektronik në pajtim me ligjin.”
Neni 18
Në nenin 221 në paragrafin (1) fjalët: “një muaj”
zëvendësohen me fjalët: “15 ditë”, ndërsa fjalët: “dy muaj”
zëvendësohen me fjalët: “30 ditë”.
Në paragrafin (2) pika zëvendësohet me presje dhe
shtohen fjalët: “nëse me ligj nuk është përcaktuar ndryshe”.
Paragrafët (3) dhe (4) shlyhen.
Neni 19
Në nenin 226 në paragrafin (1) pika zëvendësohet me
presje dhe shtohen fjalët: “në pajtim me ligjin”.
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Neni 20
Në nenin 227 në paragrafin (4) pika zëvendësohet me
presje dhe shtohen fjalët: "nuk mund të ngrihet kontest
administrativ".
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri si vijon:
"(5) Në të gjitha rastet në procedurën administrative
kur nuk është paraparë organ për vendimmarrje në shkallën
e dytë, pala kundër aktvendimit të shkallës së parë me padi
mund të ngritë kontest administrativ".
Neni 21
Në nenin 242 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3)
si vijon:
"(3) Kur organi i shkallës së dytë vepron ndaj ankesës
së deklaruar kundër aktvendimit i cili një herë anuluar dhe
është kthyer për rizgjidhje, duke vepruar ndaj ankesës, vetë
do ta zgjidhë lëndën".
Neni 22
Në nenin 267 pika 4 pas fjalës "heshtazi" shtohet fjala
"jo".
Neni 23
Në nenin 282 paragrafi (1) fjalët: “dënimet e shqiptuara
me para” zëvendësohen me fjalët: “gjoba e shqiptuar”,
kurse fjala “zbatojnë” zëvendësohet me fjalën “zbaton”.
Në paragrafin (2) fjalët: “dënimi me para”
zëvendësohen me fjalën “gjoba”.
Neni 24
Pas nenit 293 shtohet Kreu i ri XVIII-a, dhe shtohen dy
nene të reja 293-a dhe 293-b si vijojnë:
"Kreu XVIII-a
DISPOZITAT E VEÇANTA KUR ME PËRJASHTIM
ZBATOHET NENI 129-a I KËTIJ LIGJI
Neni 293-a
(1) Parashtresat me të cilat palët u drejtohen organeve
nga neni 1 të këtij ligji (në tekstin e mëtejmë: organet
kompetente) për shkak të realizmit të një të drejte, obligimi
ose interesi juridik, në kushte të përcaktuara me ligj, në
rastin kur ndaj tyre organi nuk do të veprojë në afatin e
përcaktuar, do të konsiderohet se në pajtim me nenin 129-a
të këtij ligji janë parashtruar në formë dhe në përmbajtje të
përcaktuara me ligjin lëndor ose me aktit nënligjor.
(2) Parashtresat nga paragrafi (1) i këtij neni
parashtrohen në ekzemplar të përcaktuar i cili përpos
udhëzimit për plotësimin e tij dhe dëshmitë e nevojshme të
cilat deponohen i përmban edhe kushtet e përcaktuara me
ligjin lëndor, si dhe elementet nga nenet 64 dhe 65 të këtij
ligji. Parashtresat nga paragrafi (1) të këtij neni
parashtrohen në dy ekzemplarë identikë dhe me një shtojcë
dëshmish.
(3) Gjatë pranimit të parashtresës, personi i autorizuar
për pranimin e parashtresave është i detyruar që me
nënshkrim ta vërtetojë pranimin i cili mbetet te
parashtruesi me theksimin e emrit të organit, ditës së
pranimit dhe shtojcat të cilat janë parashtruar.
(4) Organi kompetent nuk mund ta hedhë poshtë
parashtresën si të pakompletuar nga paragrafi (1) të këtij
neni, e cila është plotësuar në mënyrë të rregullt dhe së
cilës i janë bashkëngjitur shtojcat e kërkuara të theksuara
në ekzemplar, dhe është i detyruar të vendosë ndaj të
njëjtës në afatin e përcaktuar me ligjor lëndor.
(5) Organi kompetent në afat prej tre ditësh nga
pranimi i parashtresës mund të kontrolloj nëse e njëjta
është plotësuar në mënyrë të rregullt dhe nëse i përmban të
gjitha shtojcat e nevojshme.
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(6) Nëse organi kompetent konstaton se parashtresa
përmban mangësi formale do të veprojë në pajtim me nenin
65 të këtij ligji. Nëse organi kompetent konstaton se me
shkresën nuk janë parashtruar të gjitha shtojcat, do të
veprojë në pajtim me nenin 140 paragrafi (3) të këtij ligji.
Neni 293-b
(1) Nëse organi kompetent ndaj parashtresës nga neni
293-a paragrafi (1) nuk miraton aktvendim në afatin e
përcaktuar me ligjin lëndor, parashtruesi ka të drejtë
që
në afat prej tri ditësh nga skadimi i këtij afati t’i parashtrojë
kërkesë funksionarit i cili udhëheq me organin,
respektivisht presonit udhëheqës të organit i cili vepron
ndaj parashtresës, për miratimin e aktvendimit me të cilën
do të konstatohet se kanë krijuar kushtet ligjore për
zbatimin e nenit 129-a të këtij ligji.
(2) Funksionari i cili udhëheq me organin, respektivisht
personi udhëheqës i organit i cili vepron ndaj parashtresës
nga neni 293-a paragrafi (1) është i detyruar të miratojë
aktvendim në afat prej pesë ditësh nga pranimi i kërkesës,
me të cilën do të konstatohet se janë krijuar kushtet ligjore
për zbatimin e nenit 129-a të këtij ligji, prej kur do të
konstatohet se:
- parashtresa nuk përmban mangësi formale;
- janë dorëzuar të gjitha shtojcat;
- ka kaluar afati për zgjidhje të përcaktuar me ligjin
lëndor; dhe
- kërkesa nga paragrafi 1 e këtij neni është parashtruar
me kohë.
(3) Nëse funksionari i cili udhëheq me organin,
respektivisht personi udhëheqës i organit nuk miraton
aktvendim në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni,
parashtruesi ka të drejtë të ngritë kontest administrativ para
gjyqit kompetent.”
(4) Nëse funksionari i cili udhëheq me organin,
përkatësisht personi udhëheqës i organit me tejkalimin e
autorizimeve ose me moskryerjen e detyrës zyrtare nuk
miraton aktvendim në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni
do të mbajë përgjegjësi në kushte dhe procedurë të
përcaktuar me ligj.”
Neni 25
Në Kreun XX “MBIKËQYRJA” para nenit 297 shtohet
nen i ri 296-a si vijon:
“Neni 296-a
(1) Organet nga neni 1 i këtij ligji, kur në punët
administrative, duke i zbatuar në mënyrë të drejtpërdrejtë
dispozitat vendosin për të drejtat, obligimet ose interesat
juridike të palëve, detyrimisht mbajnë evidencë për të
dhënat të cilat kanë të bëjnë zgjidhjen e punëve
administrative (në tekstin e mëtejmë: “statistika
administrative”).
(2) Organet nga neni 1 i këtij ligji për të dhënat të cilat
kanë të bëjnë me administratën statistikore janë të
detyruara t’i paraqesin raporte në çdo gjashtë muaj
Ministrisë së Drejtësisë.
(3) Ministria e Drejtësisë e përcakton përmbajtjen,
mënyrën dhe formën e mbajtjes së evidencës së
administratës statistikore, si dhe përmbajtjen e raporteve
nga paragrafi (2) të këtij neni.”
Neni 26
Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në
afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 27
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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2178.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување
на Законот за следење на комуникациите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 септември 2008 година.
Бр. 07-3680/1
1 септември 2008 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ
Член 1
Во Законот за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ број 121/2006),
членот 3 се менува и гласи:
„Производство, нудење на продажба, продажба,
увоз, извоз, реекспорт или држење на средства за следење на комуникациите не може да се врши без одобрение што го издава Министерството за внатрешни
работи.
Одобрението од ставот 1 на овој член се издава врз
основа на поднесено писмено барање, во прилог на кое
е доставена техничка спецификација на видот и карактеристиките на средствата кои можат да бидат наменети за следење на комуникациите.
Правните лица кои поднесуваат барање за држење
на средства за следење на комуникациите во својство
на давател на телекомуникациски услуги, покрај техничката спецификација од ставот 2 на овој член доставуваат и податоци за нивната електронска комуникациска мрежа и безбедносен сертификат за правни лица.
Против решението со кое се одбива барањето за издавање одобрение, подносителот на барањето има право на судска заштита.
Одобрението и барањето од ставот 2 на овој член,
како и документите и другите материјали доставени во
врска со нив, претставуваат класифицирана информација со соодветен степен на класификација, согласно
со прописите за класифицирани информации.
Одобрението од ставот 2 на овој член ќе се одземе
кога ќе се утврди дека:
- повеќе не се исполнети условите врз основа на
кои било издадено одобрението и
- правното лице го злоупотребува одобрението за
вршење неовластено следење на комуникациите.
Одобрението издадено од Министерството за внатрешни работи ќе биде поништено кога ќе се утврди
дека било издадено врз основа на неточни или непотполни податоци, а подносителот на барањето знаел или
требало да знае дека податоците се неточни или непотполни.“
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Член 2
Членот 4 се менува и гласи:
„Податоците собрани со овластено следење на комуникациите и регистрите во врска со нив, претставуваат класифицирани информации со соодветен степен
на класификација, согласно со прописите за класифицирани информации.
Во текот на постапката, се врши декласификација
на податоците од ставот 1 на овој член, доколку се исполнети условите утврдени со посебен закон.“
Член 3
Во член 7 точка 7 по зборот „одбрана“ се става точка, сврзникот „и“ се брише и се додава нова реченица,
која гласи: „Министерството за одбрана е овластен орган за следење на комуникациите само во делот на фреквентниот спектар на радио бранови на високи, многу
високи и ултра високи фреквенции (HF, VHF и UHF)
кои се одредени за потребите на одбраната.“
Точката 8 се брише.
Член 4
Членот 8 се менува и гласи:
„Судот може да нареди следење на комуникациите
кога постојат основи на сомневање дека се подготвува,
во тек е извршување или е сторено кривично дело за
кое е пропишана казна затвор од најмалку четири години, како и за кривични дела за кои постојат основи на
сомневање дека се подготвуваат, во тек е извршување
или е сторено кривично дело од страна на организирана група, банда или друго злосторничко здружение, заради обезбедување податоци и докази неопходни за успешно водење на кривичната постапка, кои на друг начин не можат да се обезбедат или нивното обезбедување би било сврзано со поголеми тешкотии.
Заради обезбедување податоци и докази неопходни
за успешно водење на кривичната постапка, кои на
друг начин не можат да се обезбедат или нивното обезбедување би било сврзано со поголеми тешкотии, судот може да нареди следење на комуникациите и за
кривичните дела од Кривичниот законик:
- неовластено производство и пуштање во промет
на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од членот 215,
- изнуда од членот 258,
- уцена од членот 259,
- перење пари и други приноси од казниво дело од
членот 273,
- криумчирање од членот 278,
- царинска измама од членот 278-а,
- злоупотреба на службената положба и овластување од членот 353,
- проневера во службата од членот 354,
- измама во службата од членот 355,
- послужување во службата од членот 356,
- примање поткуп од членот 357,
- давање поткуп од членот 358,
- противзаконито посредување од членот 359,
- незаконито влијание врз сведоци од членот 368-а,
- злосторничко здружување од членот 394,
- терористичка организација од членот 394-а,
- тероризам од членот 394-б,
- кривични дела против државата (Глава XXVIII) и
- кривични дела против човечноста и меѓународното право (Глава XXXIV), како и за кривични дела сторени преку средствата за електронска комуникација.“
Член 5
Во членот 10 став 1 точка 2 по зборот „следење“ се
додаваат зборовите: „доколку е познато“.
По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:
„3) податоци со кои поблиску ќе се определи предметот на следење-таргетот (број на телефонска или
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друга корисничка линија, е-маил адреса и слично) за
кое постојат основи на сомневање дека се користи за
комуникација, во случај кога сторителот не е познат;“.
Во точката 3 која станува точка 4 зборовите: „сторено кривично дело“ се заменуваат со зборовите: „кривичното дело за кое се бара следење на комуникациите“.
Точката 4 станува точка 5.
Точката 5 која станува точка 6 се менува и гласи:
„6) причините поради кои податоците и доказите на
друг начин не можат да се обезбедат или нивното обезбедување би било сврзано со поголеми тешкотии;“.
Во точката 6 која станува точка 7 знакот точка и
запирка се заменува со сврзникот „и“.
Точките 7 и 8 се бришат.
Точката 9 станува точка 8.
Во ставот 2 во третиот ред сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“, а по зборот „предлог“ запирката
се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Член 6
Членот 11 се менува и гласи:
„За барањето за следење на комуникациите истражниот судија одлучува најдоцна во рок од 72 часа од
поднесувањето на барањето.
Ако истражниот судија не се согласи со барањето
за следење на комуникациите, се постапува согласно со
одредбите на Законот за кривичната постапка со кои е
регулирана постапката во случај кога истражниот судија не се согласува со предлог на јавниот обвинител.“
Член 7
По членот 11 се додава нов член 11-а, кој гласи:
„Член 11-а
По исклучок, од членот 11 на овој закон, во итни
случаи, кога постои опасност од предизвикување ненадоместлива штета за успешно водење на кривичната
постапка, истражниот судија може да издаде усна наредба со која ќе дозволи следење на комуникациите за
време од 48 часа, врз основа на поднесено усно барање
за следење на комуникациите од страна на надлежниот
јавен обвинител.
За поднесеното усно барање за следење на комуникациите од надлежниот јавен обвинител и издадената
усна наредба, истражниот судија изготвува службена
белешка, што се евидентира во судскиот регистар.
За поднесеното усно барање за следење на комуникациите и издадена усна наредба, надлежниот јавен
обвинител:
- веднаш го известува Министерството за внатрешни работи за спроведување на усната наредба,
- изготвува службена белешка и
- веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа по добиената
усна наредба, доставува писмено барање до истражниот судија, согласно со членот 10 на овој закон.
Министерството за внатрешни работи врз основа на
добиеното усно известување од надлежниот јавен обвинител, за спроведување на усно издадена наредба,
изготвува службена белешка и веднаш презема мерки
за спроведување на наредбата.
Врз основа на поднесеното писмено барање од ставот 3 алинеја 3 на овој член, истражниот судија ќе донесе наредба за следење на комуникациите, најдоцна
во рок од 24 часа од неговото поднесување, доколку
врз основа на фактите и околностите содржани во барањето оцени дека се исполнети условите од членот 8
на овој закон.
Со наредбата за следење на комуникациите од ставот 5 на овој член, судот ќе дозволи следење на комуникациите за време што е неопходно потребно, но не
подолго од 30 дена, вклучувајќи го и времето од 48 часа за кое е издадена усната наредба.
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Ако истражниот судија не се согласи со писменото
барање од ставот 3 алинеја 3 на овој член, по барањето
одлучува кривичниот совет на надлежниот суд согласно со Законот за кривичната постапка.
Ако во рок од 24 часа од усно издадената наредба,
надлежниот јавен обвинител не достави писмено барање до истражниот судија, ќе се смета дека не е издадена наредба за следење на комуникациите, што судијата
го констатира во службена белешка.
Во случај од ставот 8 на овој член, како и во случај
кога кривичниот совет на надлежниот суд го одбил барањето за следење на комуникациите, следењето на комуникациите што се врши врз основа на претходно издадената усна наредба се прекинува врз основа на известување од надлежниот јавен обвинител, а податоците
собрани со следењето врз основа на издадената усна
наредба, се ништат, согласно со членот 26 на овој закон.“
Членот 12 се брише.

Член 8

Член 9
Во членот 13 став 1 по точката 2 се додава нова
точка 3, која гласи:
„3) податоци со кои поблиску ќе се определи предметот на следење-таргетот (број на телефонска или
друга корисничка линија, е-маил адреса и слично) за
кое постојат основи на сомневање дека се користи за
комуникација, во случај кога сторителот не е познат;“.
Во точката 3 која станува точка 4 зборовите: „сторено кривично дело“ се заменуваат со зборовите: „кривичното дело“.
Точката 4 станува точка 5.
Точката 5 која станува точка 6 се менува и гласи:
„6) причините поради кои податоците и доказите на
друг начин не можат да се обезбедат или нивното обезбедување би било сврзано со поголеми тешкотии;“.
Точката 6 станува точка 7.
Точките 7 и 8 се бришат.
Точките 9 и 10 стануваат точки 8 и 9.
Ставот 2 се брише.
Ставот 3 кој станува став 2 се менува и гласи :
„Ако во барањето за следење на комуникациите е
наведен посебен предлог од членот 10 став 2 на овој закон, наредбата за следење на комуникациите содржи и
податоци за домот, другите простории или превозните
средства каде што ќе се врши инсталирање, одржување, употреба и отстранување на средствата за следење
на комуникациите.“
Членот 14 се брише.

Член 10

Член 11
Членот 15 се менува и гласи:
„Со наредбата за следење на комуникациите
истражниот судија ќе дозволи следење на комуникациите за време што е неопходно потребно, но не подолго
од 30 дена сметано од денот на нејзиното донесување.
Пред истекот на рокот од ставот 1 на овој член, доколку овластеното лице од членот 9 на овој закон оцени дека има потреба да се продолжи со следење на комуникациите, должно е до надлежниот јавен обвинител
да достави посебен извештај во кој ќе ги наведе резултатите од следењето на комуникациите со предлог за
продолжување на рокот за следење на комуникациите,
во кој посебно ќе ги образложи причините поради кои
се предлага продолжувањето.
Ако надлежниот јавен обвинител се согласи со
предлогот од ставот 2 на овој член или по сопствена
иницијатива оцени дека е потребно да се продолжи со
следење на комуникациите, пред истекот на рокот од
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ставот 1 на овој член должен е писмено да го извести
истражниот судија за резултатите од следењето на комуникациите со предлог за негово продолжување со
посебно образложение за причините поради кои се
предлага продолжување на рокот за следење на комуникациите.
Во случај кога надлежниот јавен обвинител предлага продолжување на рокот за следење на комуникациите пред неговото истекување, истражниот судија може,
пред истекот на тој рок да донесе наредба за продолжување на рокот за следење на комуникациите, за време не подолго од 30 дена од денот на истекот на рокот,
чие продолжување се предлага.
Продолжување на следење на комуникациите може
да се дозволи и по истекот на рокот од ставот 1 на овој
член. Во тој случај, јавниот обвинител, по сопствена
иницијатива или на предлог на овластеното лице од
членот 9 на овој закон должен е до истражниот судија
да достави писмен предлог за продолжување на рокот
за следење на комуникациите, во кој посебно ќе ги
образложи причините поради кои се предлага продолжувањето.
Во случај кога надлежниот јавен обвинител предлага продолжување на рокот за следење на комуникациите по истекот на рокот од ставот 1 на овој член,
истражниот судија може најдоцна во рок од три дена
од денот на поднесување на предлогот да донесе наредба за продолжување на рокот за следење на комуникациите, за време не подолго од 30 дена.
Истражниот судија може да дозволува продолжување на рокот за следење на комуникациите, најмногу во
вкупно траење од една година, сметајќи го и времето
определено со првата наредба издадена за следење на
комуникациите.
Во случај на несогласување на истражниот судија
со предлогот за продолжување на рокот за следење на
комуникациите, се постапува согласно со членот 11
став 2 од овој закон.“
Член 12
Членот 17 се менува и гласи:
„Наредбата за следење на комуникациите од членот
16 на овој закон, надлежниот јавен обвинител веднаш
ја доставува до министерот за внатрешни работи.
Врз основа на доставената наредба од ставот 1 на
овој член, министерот за внатрешни работи со решение
определува овластено службено лице, одговорно за
спроведување на издадената наредба.“
Член 13
Членот 18 се менува и гласи:
„За време на спроведувањето на наредбата за следење на комуникациите, надлежниот јавен обвинител
континуирано ги следи дејствијата што се преземаат во
врска со спроведувањето на наредбата и врши увид во
сите податоци, списи и други материјали собрани со
спроведувањето на наредбата.“
Член 14
Членот 19 се менува и гласи:
„По истекот на рокот определен за следење на комуникациите, одговорното лице од членот 17 на овој
закон изготвува и своерачно потпишува посебен извештај во кој се наведува бројот на издадената наредба за
следење на комуникациите врз основа на која се следеле комуникациите, податоци во врска со комуникациите што се следени (број на телефонска или друга корисничка линија, е-маил адреса, имиња на лицата меѓу кои
се одвивала комуникацијата што се следела, датум и
час за секоја комуникација што била следена и слично), транскрипција, односно писмен запис на комуникацијата што се следела и реден број на преносниот медиум (ЦД, ДВД и слично) на следената комуникација.
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Комуникацијата што се одвива на друг јазик различен
од македонскиот јазик се преведува на македонски јазик и неговото кирилско писмо од страна на преведувач.
Преносните медиуми од ставот 1 на овој член се
ставаат во запечатена обвивка.
Посебниот извештај од ставот 1 на овој член се доставува до истражниот судија, во рокот определен со
наредбата за следење на комуникациите.
Копија од посебниот извештај од ставот 1 на овој
член, со преносните медиуми од ставот 2 на овој член,
се доставуваат и до надлежниот јавен обвинител, кој
преносните медиуми во запечатена обвивка ги чува во
специјализирани простории на Јавното обвинителство.“
Членот 20 се брише.

Член 15

Член 16
Во членот 21 став 1 зборовите: „обвивката на списи“ се заменуваат со зборовите: „во кривичната постапка запечатената обвивка од членот 19 став 3 на овој закон“.
Во ставот 2 зборовите: „обвивката на списите“ се
заменуваат со зборовите: „запечатената обвивка“.
Член 17
Членот 22 се менува и гласи:
„Надлежниот јавен обвинител, врз основа на посебниот извештај од членот 19 на овој закон и другите
расположиви докази и податоци цени дали ќе поднесе
барање за спроведување на истрага.
Во случај кога надлежниот јавен обвинител нема да
поднесе барање за спроведување на истрага, материјалите собрани со следење на тие комуникации во запечатена обвивка се архивираат и се чуваат во специјализирани простории во Јавното обвинителство на начин и
под услови утврдени со прописите за класифицирани
информации, се до истекот на законски утврдениот рок
за застареност на кривичното гонење за делото за кое
било наредено следење на комуникациите.
По истекот на рокот од ставот 2 на овој член, податоците се ништат согласно со членот 26 од овој закон.“
Член 18
Во членот 23 став 1 зборовите: „решението за допуштеност од член 25 на овој закон“ се заменуваат со
зборовите: „решение за спроведување на истрага“.
Член 19
Во членот 24 став 1 зборот „повикува“ се заменува
со зборот „запознава“, зборовите: „да дојде во судот
во рок од осум дена заради запознавање“ се бришат, а
зборот „материјалот“ се заменува со зборовите: „посебниот извештај од членот 19 на овој закон“.
Во ставот 2 зборовите: „списите од обвивката“ се
заменуваат со зборовите: „посебниот извештај“, зборовите: „бидат дадени“ се заменуваат со зборовите: „биде
даден“, а зборот „нив“ се заменува со зборот „него“.
Член 20
Членот 25 се менува и гласи:
„Податоците собрани со следење на комуникациите
не можат да се употребат како доказ во кривичната постапка, кога следењето е извршено спротивно на условите или постапката утврдени со овој закон, како и кога следењето не е извршено во согласност со одредбите
на Законот за кривичната постапка.
Во случаите од ставот 1 на овој член, податоците се
ништат согласно со членот 26 од овој закон, освен во
случај кога тие податоци содржат елементи на друго
кривично дело.“
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Член 21
По членот 25 се додава нов член 25-а, кој гласи:
„Член 25-а
Оригиналниот материјал добиен со спроведувањето
на наредбата за следење на комуникациите се чува во
специјализирани простории во Министерството за внатрешни работи.
Материјалот од ставот 1 на овој член се чува се до
донесувањето на правосилна пресуда во кривичната
постапка во која тој материјал се користел како доказ, а
потоа се ништат согласно со членот 26 од овој закон.“
Член 22
Членот 26 се менува и гласи:
„Податоците добиени со следење на комуникациите
се ништат во случај од членот 22 став 3, членот 25 став
2 и членот 25-a став 2 на овој закон.
Решение за ништење на податоците од ставот 1 на
овој член донесува надлежниот судија врз основа на
посебно барање.
Барањето од ставот 2 на овој член го доставува надлежниот јавен обвинител или заинтересираното лице.
Ништењето на податоците го врши судија определен од претседателот на судот каде што е водена кривичната постапка во која се користени тие податоци.
За извршеното ништење, судијата изготвува извештај.“
Член 23
Членот 27 се менува и гласи:
„Податоците собрани со следење на комуникациите
можат да бидат употребени како доказ и во кривична
постапка за друго кривично дело од членот 8 на овој
закон, различно од она за кое е наредено следењето.“
Член 24
Во членот 29 став 1 зборовите: „на лице за кое“ се
заменуваат со зборот „кога“, а по зборот „дека“ се додава зборот „се“.
Во ставот 2 зборовите: „ако не постои друг начин
да се дојде до податоци за таквата активност“ се заменуваат со зборовите: „кога на друг начин не можат да
се обезбедат податоци за таквата активност или нивното обезбедување би било сврзано со поголеми тешкотии“.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Кога во текот на следењето на комуникациите согласно со ставовите 1 и 2 на овој член, ќе се стекнат сознанија за кривично дело од членот 8 на овој закон, дотогаш собраните податоци можат да се користат како
доказ во кривичната постапка и постапката продолжува согласно со одредбите од овој закон.“
Член 25
Во членот 31 став 1 бројот „24“ се заменува со бројот „72“.
Член 26
Во членот 32 зборовите: „членовите 10, 13, 14, 17,
18, 19 и 28“ се заменуваат со зборовите: „членовите 10
и 13“.
Член 27
Во членот 33 став 1 зборовите: „три месеца“ се заменуваат со зборовите: „шест месеца“.
Во ставот 2 зборот „По“ се заменува со зборовите:
„Пред и по“, а зборовите: „една година“ се заменуваат
со зборовите: „две години“.
Член 28
Во членот 34 став 1 зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: „пет години“.
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Член 29
По членот 39 се додава нова Глава „IV-а. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ“ и нов член 39-а, кои гласат:
„IV-а. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 39-а
Глоба во износ од 7% до 10% од вкупниот годишен
приход остварен во деловната година што и претходи
на годината кога е сторен прекршокот или од вкупниот
приход остварен за пократок период од годината што
му претходи на прекршокот доколку во таа година
правното лице започнало да работи, ќе му се изрече за
прекршок на правно лице ако произведува, нуди на
продажба, продава, врши увоз, извоз, реекспорт или
држи средства за следење на комуникациите без одобрение на Министерството за внатрешни работи.
За прекршокот од ставот 1 на овој член, глоба во
износ од 6.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице и на трговец поединец.
Средствата наменети за следење на комуникациите
ќе се одземат.“
Член 30
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за следење на комуникациите.
Член 31
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E
LIGJIT PËR PERCJELLJEN E KOMUNIKIMEVE
Neni 1
Në Ligjin për percjelljen e komunikimeve (“Gazeta
zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 121/2006), neni 3 ndryshon si vijon:
“Prodhimi, ofrimi i shitjes, shitja, importi, eksporti, rieksporti ose mbajtja e mjeteve për percjelljen e komunikimeve nuk mund të behet pa lejen të cilen e leshon Ministria
e Puneve të Brendshme.
Leja e paragrafit 1 të ketij neni leshohet në baze të kerkeses me shkrim të paraqitur, në bashkengjitje të së ciles
dorezohet specifikim teknik i llojit dhe karakteristikat e
mjeteve që mund të jene të destinuara për percjelljen e komunikimeve.
Personat juridike që dorezojne kerkese për mbajtjen e
mjeteve për percjelljen e komunikimeve në cilesine e dhenesit të sherbimeve të telekomunikimeve, pervec specifikimit teknik nga paragrafi 2 i ketij neni dorezojne edhe të
dhena për rrjetin e tyre të komunikimeve elektronike dhe
certifikaten e sigurise për personat juridik.
Kunder aktvendimit me të cilin refuzohet kerkesa për
leshimin e lejes, paraqitesi i kerkeses ka të drejte për
mbrojtje gjyqesore.
Leja dhe kerkesa e paragrafit 2 të ketij neni, si dhe dokumentet dhe materialet tjera të dorezuara në lidhje me ato,
paraqesin informate të klasifikuar me shkalle adekuate të
klasifikimit, në pajtim me dispozitat për informatat e klasifikuara.
Leja nga paragrafi 2 i ketij neni do të terhiqet kur do të
konstatohet se:
- më nuk jane plotesuar kushtet në baze të së cilave
eshte leshuar leja, dhe
- personi juridik e keqperdor lejen për kryerjen e percjelljes së palejuar të komunikimeve.
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Leja e leshuar nga Ministria e Puneve të Brendshme do
të hiqet kur do të konstatohet se eshte leshuar në baze të të
dhenave të pasakta ose të paplota, ndersa parashtruesi i
kerkeses e ka ditur ose eshte dashur të dije se të dhenat jane të pasakta ose të paplota”.
Neni 2
Neni 4 ndryshon si vijon:
“Të dhenat e grumbulluara me percjelljen e autorizuar
të komunikimeve dhe regjistrat në lidhje me ato, paraqesin
informata të klasifikuara me shkalle adekuate të klasifikimit, në pajtim me dispozitat për informatat e klasifikuara.
Gjate procedures behet klasifikimi i të dhenave nga paragrafi 1 i ketij neni, nese jane plotesuar kushtet e percaktuara me ligj të vecante”.
Neni 3
Në nenin 7 piken 7, pas fjales “mbrojtje” vihet pike,
lidheza “dhe” fshihet dhe shtohet fjali e re, si vijon: “Ministria e Mbrojtjes eshte organ i autorizuar për percjelljen e
komunikimeve vetem në pjesen e spektrit të frekuences së
radio-valeve të frekuencave të larta, shume të larta dhe ultra të larta (HF, VHF dhe UHF) që jane percaktuar për nevojat e mbrojtjes”.
Pika 8 fshihet.
Neni 4
Neni 8 ndryshon si vijon:
“Gjyqi mund të urdheroje percjelljen e komunikimeve kur
ekzistojne baza për dyshim se pergatitet, në vijim eshte kryerja
ose eshte bere veper penale për të cilen eshte percaktuar denim
me burg së paku prej kater vjetesh, si dhe për vepra penale për
të cilen ekzistojne baza dyshimi se pergatiten, eshte në vijim
kryerja ose eshte bere veper penale nga ana e grupit të organizuar, bandes ose ndonje shoqate kriminele, për shkak të sigurimit të të dhenave dhe deshmive të domosdoshme për mbajtjen
e suksesshme të procedures penale, të cilat në menyre tjeter
nuk mund të sigurohen ose sigurimi i tyre do të kishte qene i
lidhur me veshtiresi më të medha.
Për shkak të sigurimit të të dhenave dhe deshmive për
mbajtjen e suksesshme të procedures penale, të cilat në
menyre tjeter nuk mund të sigurohen ose sigurimi i tyre do
të kishte qene me veshtiresi të medha, pervec në rastet nga
paragrafi 1 i ketij neni, gjyqi mund të urdheroje percjelljen
e komunikimeve për veprat penale të kryera nepermjet
mjeteve për komunikim elektronik, si dhe për veprat penale
të Kodit penal si vijon:
- prodhimi i palejuar dhe leshimi në qarkullim i drogave narkotike, substancave psikotropike dhe perkuzoreve
nga neni 215,
- kercenimi nga neni 258,
- kushtezimi nga neni 259,
- larja e parave dhe transferimeve tjera të veprave
ndeshkuese nga neni 273,
- kontrabanda nga neni 278,
- mashtrimi doganor nga neni 278-a,
- fshehja e tatimit nga neni 279,
- keqperdorimi i pozites zyrtare dhe autorizimit nga neni 353,
- abuzimi i sherbimit nga neni 354,
- mashtrimi në sherbim nga neni 355,
- marrja e mjeteve të sherbimit nga neni 356,
- marrja e mitos nga neni 357,
- dhenia e mitos nga neni 358,
- ndermjetesimi joligjor nga neni 359,
- ndikimi joligjor ndaj deshmitareve nga neni 368-a,
- bashkimi për shkak të krimit nga neni 394,
- organizata terroriste nga neni 394-a,
- terrorizmi nga neni 394-b,
- vepra penale kunder shtetit (Kapitulli XXVIII), dhe
- vepra penale kunder njerezimit dhe të drejtes nderkombetare (Kapitulli XXXIV), si dhe për vepra penale të
kryera nepermjet mjeteve për komunikim elektronik."
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Neni 5
Në nenin 10 paragrafin 1 piken 2, pas fjales “percjellje”
shtohen fjalet: “nese eshte e njohur”.
Pas pikes 2 shtohet pika e re 3, si vijon:
“3) të dhenat me të cilat së afermi do të percaktohet
lenda e percjelljes-targeti (numri i linjes telefonike ose linjes tjeter që shfrytezohet, e-mail adresa etj.) për çka ekzistojne bazat e dyshimit se shfrytezohet për komunikim, në
rastin kur kryeresi nuk eshte i njohur;”.
Në piken 3, e cila behet pike 4, fjalet: “veper e kryer
penale” zevendesohen me fjalet: “veper penale me të cilen
kerkohet percjellja e komunikimeve”.
Pika 4 behet pike 5.
Pika 5, e cila behet pike 6, ndryshon si vijon:
“6) Shkaqet për të cilat të dhenat dhe deshmite në menyre tjeter nuk mund të sigurohen ose sigurimi i tyre do të
jete me veshtiresi më të medha;”.
Në piken 6, e cila behet pike 7, shenja pikepresje zevendesohet me lidhezen “dhe”.
Pikat 7 dhe 8 fshihen.
Pika 9 behet pike 8.
Në paragrafin 2, në rreshtin e trete lidheza “ose”, zevendesohet me lidhezen “dhe”, ndersa pas fjales “propozim” presja zevendesohet me pike, ndersa fjalet deri në
fund të fjalise fshihen.
Neni 6
Neni 11 ndryshon si vijon:
“Për kerkesen për percjelljen e komunikimeve gjykatesi hetues vendos më së voni në afat prej 72 oresh nga dorezimi i kerkeses.
Nese gjykatesi hetues nuk pajtohet me kerkesen për
percjelljen e komunikimeve, veprohet në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedure penale me të cilat eshte rregulluar procedura në rastin kur gjykatesi hetues nuk pajtohet
me propozimin e prokurorit publik.”
Neni 7
Pas nenit 11 shtohet nen i ri 11-a si vijon:
“Neni 11-a
Me perjashtim nga neni 11 i ketij ligji, në raste urgjente, kur ekziston rrezik për shkaktimin e demit të pakompensuar për mbajtjen e suksesshme të procedures penale,
gjykatesi hetues mund të jape urdher me goje me të cilin do
të lejoje percjelljen e komunikimeve në afat prej 48 oresh,
në baze të kerkeses së paraqitur me goje për percjelljen e
komunikimeve nga ana e prokurorit publik kompetent.
Për paraqitjen e kerkeses gojore për percjelljen e komunikimeve nga prokurori publik kompetent dhe dhenies së
urdhrit gojor, gjykatesi hetues pergatit shenim zyrtar, që
evidentohet në regjistrin gjyqesor.
Për paraqitjen e kerkeses gojore për percjelljen e komunikimeve dhe urdhrit të dhene gojor, prokurori publik kompetent:
- menjehere e informon Ministrine e Puneve të
Brendshme për zbatimin e urdhrit gojor,
- pergatit shenim zyrtar, dhe
- menjehere, më së voni në afat prej 24 oresh pas marrjes së urdhrit gojor, i dorezon kerkese me shkrim gjykatesit
hetues, në pajtim me nenin 10 të ketij ligji.
Ministria e Puneve të Brendshme punon në baze të informates gojore të marre nga prokurori publik kompetent,
për zbatimin e urdhrit të dhene gojor, pergatit shenim zyrtar dhe menjehere merr masa për zbatimin e urdhrit.
Në baze të kerkeses me shkrim të dorezuar nga paragrafi 3 alineja 3 e ketij neni, gjykatesi hetues do të jape
urdher për percjelljen e komunikimeve, më së voni në afat
prej 24 oresh nga dorezimi, nese në baze të fakteve dhe
rrethanave të perfshira në kerkese vlereson se jane plotesuar kushtet nga neni 8 të ketij ligji.
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Me urdhrin për percjelljen e komunikimeve nga paragrafi 5 i ketij neni, gjyqi do të lejoje percjelljen e komunikimeve për kohen që eshte domosdo e duhur, por jo më
shume se 30 dite, duke perfshire edhe kohen prej 48 oresh
për të cilen eshte dhene urdhri gojor.
Nese gjykatesi hetues nuk pajtohet me kerkesen me
shkrim nga paragrafi 3 alineja 3 e ketij neni, ndaj kerkeses
vendos keshilli penal i gjykates kompetente në pajtim me
Ligjin për procedure penale.
Nese në afat prej 24 oresh nga urdhri i dhene gojor,
prokurori publik kompetent nuk i dorezon kerkese me
shkrim gjykatesit hetues, do të konsiderohet se nuk eshte
dhene urdhri për percjelljen e komunikimeve, të cilen
gjykatesi e konstaton në shenimin zyrtar.
Në rastin e paragrafit 8 të ketij neni, si dhe në rastin kur
keshilli penal i gjykates kompetente e ka refuzuar kerkesen
për percjelljen e komunikimeve, percjellja e komunikimit
që behet në baze të urdhrit gojor të dhene paraprakisht
nderpritet në baze të njoftimit nga prokurori publik kompetent, ndersa të dhenat e grumbulluara nga percjellja në baze
të urdhrit të dhene gojor, asgjesohen, në pajtim me nenin
26 të ketij ligji."
Neni 12 fshihet.

Neni 8

Neni 9
Në nenin 13 paragrafin 1 pas pikes 2 shtohet pike e re
3, si vijon:
“3) të dhenat me të cilat së afermi do të percaktohet
lenda e percjelljes-targeti (numri i linjes telefonike ose linjes tjeter që shfrytezohet, e-mail adresa etj.) për të cilen ekzistojne bazat e dyshimit se shfrytezohet për komunikim,
në rast kur kryeresi nuk eshte i njohur;”.
Në piken 3, e cila behet pike 4, fjalet: “veper e kryer
penale” zevendesohen me fjalet: “vepra penale”.
Pika 4 behet pike 5.
Pika 5, e cila behet pike 6, ndryshon si vijon:
“6) shkaqet për të cilat të dhenat dhe deshmite në menyre tjeter nuk mund të sigurohen ose sigurimi i tyre do të
jete i lidhur me veshtiresi më të medha;”.
Pika 6 behet pike 7.
Pikat 7 dhe 8 fshihen.
Pikat 9 dhe 10 behen pika 8 dhe 9.
Paragrafi 2 fshihet.
Paragrafi 3, i cili behet paragraf 2 ndryshon si vijon:
“Nese në kerkesen për percjelljen e komunikimeve eshte theksuar propozim i vecante nga neni 10 paragrafi 2 i ketij ligji, urdhri për percjelljen e komunikimeve permban
edhe të dhena për shtepine, lokalet tjera ose mjetet transportuese ku do të behet instalimi, mirembajtja, perdorimi
dhe menjanimi i mjeteve për percjelljen e komunikimeve.”
Neni 14 fshihet.

Neni 10

Neni 11
Neni 15 ndryshon si vijon:
“Me urdhrin për percjelljen e komunikimeve gjykatesi
hetues do të lejoje percjelljen e komunikimeve për kohen
që eshte e duhur detyrimisht, por jo më shume se 30 dite
duke konsideruar diten e marrjes së tij.
Para skadimit të afatit nga paragrafi 1 i ketij neni, nese
personi i autorizuar i nenit 9 i ketij ligji vlereson se ka nevoje që të vazhdohet me percjelljen e komunikimeve, eshte
e detyrueshme që prokurorit publik kompetent të dorezoje
raport të vecante në të cilin do t’i theksoje rezultatet e percjelljes së komunikimeve me propozim për vazhdimin e afatit për percjelljen e komunikimeve, në të cilin vecanerisht
do t’i arsyetoje shkaqet për të cilat propozohet vazhdimi.
Nese prokurori publik kompetent pajtohet me propozimin nga paragrafi 2 i ketij neni ose me iniciative personale
vlereson se eshte e nevojshme që të vazhdohet me percjell-
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jen e komunikimeve, para skadimit të afatit nga paragrafi 1
i ketij neni, eshte i detyruar që me shkrim ta informoje
gjykatesin hetues për rezultatet e percjelljes së komunikimeve me propozim për vazhdimin e tij me arsyetim të vecante për shkaqet për të cilat propozohet vazhdimi i afatit
për percjelljen e komunikimeve.
Në rast kur prokurori publik kompetent propozon vazhdimin e afatit për percjelljen e komunikimeve para skadimit të tij, gjykatesi hetues, që para skadimit të atij afatit
mund të jape urdher për vazhdimin e afatit për percjelljen e
komunikimeve, për periudhe jo më të gjate se 30 dite nga
dita e skadimit të afatit, vazhdimi i të cilit propozohet.
Vazhdimi i percjelljes së komunikimeve mund të lejohet edhe pas skadimit të afatit nga paragrafi 1 i ketij neni.
Në atë rast prokurori publik me iniciative personale ose me
propozim të personit të autorizuar nga neni 9 i ketij ligji
eshte i detyruar që gjykatesit hetues t’i dorezoje propozim
me shkrim për vazhdimin e afatit për percjelljen e komunikimeve, në të cilin vecanerisht do t’i arsyetoje shkaqet për
shkak të cilave propozohet vazhdimi.
Në rast kur prokurori publik kompetent propozon vazhdimin e afatit për percjelljen e komunikimeve pas skadimit
të afatit nga paragrafi 1 i ketij neni, gjykatesi hetues më së
voni në afat prej tri ditesh nga dita e paraqitjes së propozimit mund të jape urdher për vazhdimin e afatit për percjelljen e komunikimeve, për kohe jo më shume se 30 dite.
Gjykatesi hetues mund të lejoje vazhdimin e afatit për
percjelljen e komunikimeve, më së shumti në kohezgjatje
prej një viti, duke llogaritur edhe kohen e percaktuar me
urdhrin e pare të dhene për percjelljen e komunikimeve.
Në rast të mospajtimit të gjykatesit hetues me propozimin për vazhdimin e afatit për percjelljen e komunikimeve,
veprohet në pajtim me nenin 11 paragrafin 2 të ketij ligji.”
Neni 12
Neni 17 ndryshon si vijon:
“Urdheresen për percjelljen e komunikimeve nga neni
16 i ketij ligji, prokurori publik kompetent menjehere ia
dorezon ministrit të Puneve të Brendshme.
Në baze të urdhereses së dorezuar nga paragrafi 1 i ketij neni, ministri i Puneve të Brendshme me aktvendim percakton person zyrtar të autorizuar, pergjegjes për zbatimin
e urdhrit të dhene.”
Neni 13
Neni 18 ndryshon si vijon:
“Gjate kohes së zbatimit të urdhrit për percjelljen e komunikimeve, prokurori publik kompetent në vazhdimesi i
percjell veprimet që merren në lidhje me zbatimin e urdhrit
dhe bën shikim në të gjitha të dhenat, shkresat dhe materialet tjera të grumbulluara me zbatimin e urdhrit.”
Neni 14
Neni 19 ndryshon si vijon:
“Pas skadimit të afatit të percaktuar për percjelljen e
komunikimeve, personi pergjegjes nga neni 17 i ketij ligji
pergatit dhe nenshkruan me doren vet raport të vecante në
të cilin theksohet numri i urdhrit të dhene për percjelljen e
komunikimeve në baze të të cilit jane percjelle komunikimet, të dhenat në lidhje me komunikimet që jane percjelle
(numri i linjes telefonike ose linjes tjeter shfrytezuese, email adresa, emrat e personave ndermjet të cileve eshte
zhvilluar komunikimi që eshte percjelle, data dhe ora për
secilin komunikim që eshte percjelle e tjere), transkriptimi,
respektivisht shenimi i shkruar i komunikimit që eshte
percjelle dhe numri rendor i mediumit transmetues (CD,
DVD e tjere) i komunikimit të percjelle. Komunikimi që
zhvillohet në gjuhe tjeter të ndryshme nga gjuha maqedonase perkthehet në gjuhen maqedonase dhe alfabetin e saj
cirilik nga ana e perkthyesit.
Mediumet transmetuese nga paragrafi 1 i ketij neni
vendosen në mbeshtjelles të vulosur.
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Raporti i vecante nga paragrafi 1 i ketij neni i dorezohet gjykatesit hetues, në afat të caktuar me urdhrin për
percjelljen e komunikimeve.
Ekzemplari i raportit të vecante nga paragrafi 1 i ketij
neni, me mediumet transmetuese nga paragrafi 2 i ketij neni, i dorezohen edhe prokurorit publik kompetent, të cilin
mediumi transmetues në mbeshtjelles të vulosur e ruan në
lokalet speciale të Prokurorise Publike.”
Neni 20 fshihet.

Neni 15

Neni 16
Në nenin 21 paragrafin 1, fjalet: “mbeshtjellesi i shkresave” zevendesohen me fjalet: “në proceduren penale mbeshtjellesi i vulosur nga neni 19 paragrafi (3) i ketij ligji”.
Në paragrafin 2 fjalet: “mbeshtjellesi i shkresave” zevendesohen me fjalet: “mbeshtjellesi i vulosur”.
Neni 17
Neni 22 ndryshon si vijon:
“Prokurori publik kompetent, në baze të raportit të vecante nga neni 19 i ketij ligj dhe deshmive dhe të dhenave
tjera me të cilat disponon vlereson se a do të dorezoje kerkese për zbatimin e hetimit.
Në rastin kur prokurori publik kompetent nuk do të dorezoje kerkese për zbatimin e hetimit, materialet e grumbulluara të percjelljes së ketyre komunikimeve në mbeshtjelles të vulosur arkivohen dhe ruhen në lokale speciale në
Prokurorine Publike në menyre dhe në kushte të percaktuara me dispozitat për informatat e klasifikuara, deri në skadimin e afatit të caktuar ligjor për parashkrimin e ndjekjes
penale për vepren për të cilen eshte dhene urdhri percjellja
e komunikimeve.
Pas skadimit të afatit nga paragrafi 2 i ketij neni, të
dhenat asgjesohen në pajtim me nenin 26 të ketij ligji.”
Neni 18
Në nenin 23 paragrafin 1, fjalet: “aktvendimit për lejim
nga neni 25 i ketij ligji” zevendesohen me fjalet: “aktvendimit për zbatimin e hetimit”.
Neni 19
Në nenin 24 në paragrafin 1, fjala “therret” zevendesohet me fjalen “njofton”, fjalet: “të vije në gjykate në afat
prej tete ditesh për njoftim” fshihen, ndersa fjala “materiali” zevendesohet me fjalet: “raportin e vecante nga neni 19
i ketij ligji”.
Në paragrafin 2, fjalet: “shkresat nga mbeshtjellesi” zevendesohen me fjalet: “raporti i vecante”, fjalet: “t’i jepen”
zevendesohen me fjalet: “t’i jepet”, ndersa fjala “atyre” zevendesohet “atij”.
Neni 20
Neni 25 ndryshon si vijon:
“Të dhenat e grumbulluara nga percjellja e komunikimeve nuk mund të perdoren si deshmi në proceduren penale, kur percjellja eshte bere në kundershtim me kushtet ose
proceduren e percaktuar me kete ligj, si dhe kur percjellja
nuk eshte bere në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedure penale.
Në rastet nga paragrafi 1 i ketij neni, të dhenat asgjesohen në pajtim me nenin 26 të ketij ligji, pervec në rastin
kur keto të dhena permbajne elemente të ndonje vepre tjeter penale.”
Neni 21
Pas nenit 25 shtohet nen i ri 25-a si vijon:
“Neni 25-a
Materiali origjinal i marre me zbatimin e urdhrit për
percjelljen e komunikimeve ruhet në lokalet e specializuara
në Ministrine e Puneve të Brendshme.
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Materiali nga paragrafi 1 i ketij neni ruhet deri në marrjen e aktgjykimit të plotfuqishem në proceduren penale në
të cilen ai material eshte shfrytezuar si deshmi, ndersa më
pas asgjesohet në pajtim me nenin 26 të ketij ligji.”
Neni 22
Neni 26 ndryshon si vijon:
“Të dhenat e marra nga percjellja e komunikimeve asgjesohen në rastin nga neni 22 paragrafi 3, neni 25 paragrafi
2 dhe neni 25-a paragrafi 2 i ketij ligji.
Aktvendim për asgjesimin e të dhenave nga paragrafi 1
i ketij neni merr gjykatesi kompetent në baze të kerkeses së
vecante.
Kerkesen nga paragrafi 2 të ketij neni e dergon prokurori publik kompetent ose personi i interesuar.
Asgjesimin e të dhenave e bën gjykatesi i caktuar nga
kryetari i gjykates ku eshte mbajtur procedura penale në të
cilen jane shfrytezuar keto të dhena.
Për asgjesimin e bere, gjykatesi pergatit raport.”
Neni 23
Neni 27 ndryshon si vijon:
“Të dhenat e grumbulluara me percjelljen e komunikimeve mund të perdoren si deshmi edhe në procedure penale për veper tjeter penale nga neni 8 i ketij ligji, ndryshe
nga ajo për të cilen eshte urdheruar percjellja.”
Neni 24
Në nenin 29 paragrafin 1, fjalet: “për personin për të cilin” zevendesohen me fjalen “kur”, ndersa pas fjales “se”
shtohet fjala “pergatitet”.
Në paragrafin 2, fjalet: “nese nuk ekziston menyre tjeter që të arrihet deri te të dhenat për aktivitetin e tille” zevendesohen me fjalet: “kur në menyre tjeter nuk mund të
sigurohen të dhenat për aktivitetin e tille ose sigurimi i tyre
do të jete me veshtiresi më të medha”.
Paragrafi 3 ndryshon si vijon:
“Kur gjate percjelljes së komunikimeve në pajtim me
paragrafet 1 dhe 2 të ketij neni, do të marrin njohuri për veper penale nga neni 8 i ketij ligji, deri atehere mund të
shfrytezohen si deshmi në proceduren penale dhe procedura vazhdon në pajtim me dispozitat e ketij ligji.”
Neni 25
Në nenin 31 paragrafin 1 numri “24” zevendesohet me
numrin “72”.
Neni 26
Në nenin 32, fjalet: “nenet 10, 13, 14, 17, 18, 19 dhe
28” zevendesohen me fjalet: “nenet 10 dhe 13”.
Neni 27
Në nenin 33 paragrafin 1, fjalet: “tre muaj” zevendesohen me fjalet: “gjashte muaj”.
Në paragrafin 2 fjala “Pas” zevendesohet me fjalet:
“Para dhe pas”, ndersa fjalet: “një vit” zevendesohet me
fjalet: “dy vjet”.
Neni 28
Në nenin 34 paragrafin 1, fjalet: “një vit” zevendesohen
me fjalet: “pese vjet”.
Neni 29
Pas nenit 39 shtohet Kapitulli i ri “IV-a. DISPOZITAT
PËR KUNDERVAJTJE” dhe nen i ri 39-a si vijon:
“IV-a. DISPOZITAT PËR KUNDERVAJTJE”
Neni 39-a
Gjobe në shume prej 7% deri në 10% nga të hyrat e
pergjithshme vjetore të realizuara në vitin afarist që i paraprin vitit kur eshte bere kundervajtja ose nga të hyrat e
pergjithshme të realizuara për një periudhe më të shkurter
se viti që i paraprin kundervajtjes nese gjate atij viti perso-
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ni juridik ka filluar të punoje, do t’i kumtohet për kundervajtje personit juridik nese prodhon, ofron për shitje, bën
shitje, import, eksport, rieksport ose mban mjete për percjelljen e komunikimeve pa leje të Ministrise së Puneve të
Brendshme.
Për kundervajtjen nga paragrafi 1 i ketij neni, gjobe në
shume prej 6 000 deri në 10 000 euro me kundervlere në
denare do t’i shqiptohet edhe personit pergjegjes në personin juridik dhe tregtarit individ.
Mjetet e dedikuara për percjelljen e komunikimeve do
të sekuestrohen.”
Neni 30
Autorizohet Komisioni juridiko-ligjdhenes i Kuvendit
të Republikes së Maqedonise të percaktoje tekst të paster të
Ligjit për percjelljen e komunikimeve.
Neni 31
Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e botimit në
“Gazeten zyrtare të Republikes së Maqedonise”.
___________
2179.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ОДБРАНА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за одбрана,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 септември 2008 година.
Бр. 07-3678/1
1 септември 2008 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА
Член 1
Во Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија” број 42/2001, 5/2003 и 58/2006), во
членот 19 точката 5) се менува и гласи:
“5) Одлучува за влегување и излегување на вооружени сили на странски држави внатре и надвор од територијата на Републиката, престој и преминување во
врска со нивното учество во вежби и вежбовни активности, мировни и хуманитарни операции како и во
примената на правото на индивидуална или колективна
самоодбрана, во согласност со ратификувани меѓународни договори.”
Член 2
Членот 41-а се менува и гласи:
“По исклучок од членот 41 став 3 на овој закон, одлука за испраќање на единици на Армијата надвор од
територијата на Република Македонија за учество во
мировни операции предводени од НАТО и во примената на правото на индивидуална или колективна самоодбрана во согласност со ратификувани меѓународни договори донесува Владата.”
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Член 3
Насловот на Глава XVII. “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се
менува и гласи: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.
Член 4
Членот 168 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на граѓанинот за прекршок, ако:
1) не даде средства или добиток по основ на материјална обврска или податоци во врска со нив (член
14);
2) не го извести Министерството за одбрана за промена на податокот значаен за водење на воената евиденција (член 88 став 3);
3) не се отповика на покана од надлежен орган
(член 89) и
4) врши снимање или научни и други истражувања
без одобрение на Министерството за одбрана (член 141
став 2).
Глобата од ставот 1 на овој член ќе му се изрече и
на странски државјанин ако не даде средства или добиток по основ на материјална обврска (член 15).”
Член 5
Членот 169 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 400 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на припадникот на Армијата ако организира политичка партија или здружение на граѓани во Армијата, ако во вршењето на службата во Армијата се раководи од своите политички убедувања или ако на политички собири и манифестации
учествува во воена униформа или манифестира партиски обележја, симболи или други знаци на политички
партии (член 47).”
Член 6
Членот 170 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на трговско друштво, јавно претпријатие, установа или служба,
ако:
1) не даде на користење средства или добиток по
основ на материјална обврска или податоци во врска со
тоа (член 14);
2) не даде податоци за воените обврзници кои се од
значење за водење на воената евиденција (член 88 став
2);
3) не преземе мерки за заштита и спасување на работниците, материјалните добра и корисниците на услугите во воена состојба (членови 91и 96);
4) не продолжи со производство и вршење услуги
во воена состојба (членови 91и 97);
5) не се подготвува за производство и вршење услуги во воена состојба (членови 92и 98);
6) не учествува во изведување на вежбовни активности (членови 93 став 1и 99 став 1);
7) во воена состојба не даде приоритет на задоволувањето на потребите на Армијата, органите на државната власт, републичките сили за заштита и спасување,
трговските друштва, јавните претпријатија, установи и
служби што се од посебно значење за одбраната (член
95 став 1);
8) не ги применува мерките за криптозаштита, противелектронско обезбедување и други мерки за заштита (член 102) и
9) врши снимање од воздух и други видови истражувања без одобрение на Владата или Министерството
за одбрана (член 141).
Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во
трговското друштво, јавното претпријатие, установа
или служба, за прекршокот од ставот 1 на овој член.
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Глобата од ставот 1 на овој член ќе му се изрече и
на странско трговско друштво или трговец-поединец
ако не даде средства или добиток по основ на материјална обврска.”
Член 7
Членот 171 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице
на единицата на локалната самоуправа ако не се подготвува за извршување на обврските од областа на одбраната (член 100).”
Член 8
По членот 171 се додаваат три нови члена 171-а,
171-б и 171-в, кои гласат:
“Член 171-а
За прекршоците утврдени во членовите 168, 169,
170 и 171 од овој закон, прекршочна постапка води и
прекршочни санкции изрекува Министерството за одбрана.
Прекршочната постапка од ставот 1 на овој член
пред прекршочен орган ја води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Комисија)
формирана од страна на министерот за одбрана.
Комисијата е составена од претседател и два члена.
Претседателот на Комисијата е дипломиран правник со
положен правосуден испит и работно искуство од пет
години во својата област, а членовите се со високо
образование и работно искуство од пет години во својата област.
Покрај членовите на Комисијата, министерот за
одбрана може да определи секретар на Комисијата кој
врши административни работи за Комисијата и заменици членови кои по исклучок учествуваат во работата на Комисијата во случај на отсуство на некои од
членовите.
Комисијата донесува деловник за работа.
Член 171-б
Комисијата има право да изведува докази и собира
податоци кои се неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и да презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоците
и/или со друг закон.
Комисијата е самостојна и независна во работата и
одлучува врз основа на стручно знаење и самостојно
убедување.
Комисијата работи во совет, а одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.
Против решението на Комисијата со кое се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе тужба за
поведување управен спор пред надлежен суд.
Комисијата води единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки на
начин пропишан од министерот за одбрана.
Член 171-в
Ако Комисијата утврди дек е сторен прекршок,
пред изрекувањето на прекршочната санкција е должна
на сторителот на прекршокот да му предложи постапка
за порамнување, согласно со Законот за прeкршоците.”
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
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LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E
LIGJIT PËR MBROJTJE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje (“Gazeta zyrtare e Republikes
së Maqedonise” numer 42/2001, 5/2003 dhe 58/2006), në
nenin 19 pika 5 ndryshohet si vijon:
„5) Vendos për hyrjen dhe daljen e forcave të armatosura të shteteve të huaja brenda dhe jashte territorit të Republikes, qendrimin dhe kalimin në lidhje me pjesemarrjen
e tyre në ushtrime dhe në aktivitete ushtruese, operacione
paqesore dhe humanitare, si dhe në zbatimin e të drejtes
për vetembrojtje kolektive ose individuale, në pajtim me
marreveshjet e ratifikuara nderkombetare.”.
Neni 2
Neni 41-a ndryshohet si vijon:
“Neni 41-a
Me perjashtim të nenit 41, paragrafi 3 të ketij ligji, vendimin për dergimin e njesive të Armates jashte territorit të
Republikes së Maqedonise për pjesemarrje në operacionet
paqesore të udhehequra nga NATO-ja dhe në zbatimin e të
drejtes për vetembrojtje kolektive ose individuale, në pajtim me marreveshjet e ratifikuara nderkombetare e merr
Qeveria”.
Neni 3
Titulli i Kreut XVII “DISPOZITA NDESHKUESE”
ndryshohet si vijon: “DISPOZITA PËR KUNDERVAJTJE”.
Neni 4
Neni 168 ndryshohet si vijon:
Gjobe në shume prej 100 deri në 500 euro me kundervlere në denare do t’i kumtohet qytetarit për kundervajtje,
nese:
1) nuk jep mjete apo fitim në baze të obligimit material
ose të dhena lidhur me ato (neni 14);
2) nuk e njofton Ministrine e Mbrojtjes për ndryshimin
e të dhenes së rendesishme për mbajtjen e evidences ushtarake (neni 88 paragrafi 3);
3) nuk i pergjigjet thirrjes së organit kompetent (neni
89);
4) bën incizim ose hulumtime shkencore dhe të tjera pa
lejen e Ministrise së Mbrojtjes (neni 141 paragrafi 2).
Gjoba nga paragrafi 1 i ketij neni do t’i kumtohet edhe
shtetasit të huaj nese nuk jep mjete apo fitim në baze të obligimit material (neni 15).”
Neni 5
Neni 169 ndryshohet si vijon:
“Gjobe në shume prej 400 deri në 1000 euro me kundervlere në denare do t’i kumtohet pjesetarit të Armates nese organizon parti politike apo shoqate të qytetareve në Armate, nese në kryerjen e sherbimit në Armate udhehiqet
nga bindjet e veta politike ose nese në takimet dhe manifestimet politike merr pjese me uniforme ushtarake ose manifeston shenja partiake, simbole apo shenja të tjera të partive politike (neni 47).”
Neni 6
Neni 170 ndryshohet si vijon:
“Gjobe në shume prej 2000 deri në 5000 euro me kundervlere në denare do t’i kumtohet për kundervajtje shoqerise tregtare, ndermarrjes publike, institucionit apo sherbimit, nese:
1) nuk jep për shfrytezim mjete apo fitim në baze të obligimit material, ose të dhena lidhur me kete (neni 14);
2) nuk jep të dhena për obliguesit ushtarake, që jane me
rendesi për mbajtjen e evidences ushtarake (neni 88 paragrafi 2);
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3) nuk ndermerr masa për mbrojtjen dhe shpetimin e
punetoreve, të mirave materiale dhe shfrytezuesve të sherbimeve në gjendje lufte (neni 91 dhe neni 96);
4) nuk vazhdon me prodhimtarine dhe kryerjen e sherbimeve në gjendje lufte (neni 91 dhe 97);
5) nuk pergatitet për prodhimtari dhe kryerjen e sherbimeve në gjendje lufte (neni 92 dhe 98);
6) nuk merr pjese në kryerjen e aktiviteteve stervitore
(neni 93 paragrafi 1 dhe neni 99 paragrafi 1);
7) në gjendje lufte nuk i jep perparesi plotesimit të nevojave të Armates, organeve të pushtetit shteteror, forcave
republikane për mbrojtje dhe shpetim, shoqerive tregtare,
ndermarrjeve publike, institucioneve dhe sherbimeve që jane me rendesi të vecante për mbrojtje (neni 95 paragrafi 1);
8) nuk i zbaton masat për mbrojtjen e fshehtesive, sigurine kunderelektronike dhe masat e tjera për mbrojtje (neni
102);
9) bën incizimin nga ajri dhe hulumtime të llojeve të
tjera pa lejen e Qeverise apo të Ministrise së Mbrojtjes (neni 141).
Gjobe në shume prej 100 deri në 500 euro me kundervlere në denare do t’i kumtohet edhe personit pergjegjes në
shoqeri tregtare, ndermarrje publike, institucion apo sherbim për kundervajtjen nga paragrafi 1 i ketij neni.
Gjoba nga paragrafi 1 i ketij neni do t’i kumtohet edhe
shoqerise së huaj tregtare apo tregtarit individual nese nuk
jep mjete apo fitim në baze të obligimit material.”
Neni 7
Neni 171 ndryshohet si vijon:
“Gjobe në shume prej 100 deri në 500 euro me kundervlere në denare do t’i kumtohet personit pergjegjes në
njesine e vetadministrimit lokal nese nuk pergatitet për kryerjen e obligimeve nga sfera e mbrojtjes (neni 100).”
Neni 8
Pas nenit 171 shtohen tre nene 171-a, 171-b dhe 171-v,
si vijojne:
''Neni 171-a
Për kundervajtjet e percaktuara në nenet 168, 169,170
dhe 171 të ketij ligji procedure për kundervajtje mban edhe
sanksion për kundervajtje kumton Ministria e Mbrojtjes.
Proceduren për kundervajtje nga paragrafi 1 i ketij neni
para organit për kundervajtje e mban Komisioni për vendosje ndaj kundervajtjes (në tekstin e metutjeshem: Komisioni) i formuar nga ministri i Mbrojtjes.
Komisioni perbehet nga kryetari dhe dy anetare. Kryetari i Komisionit eshte jurist i diplomuar me provimin e
dhene të jurisprudences dhe me pervoje pune prej pese vjetesh në sferen e vet, ndersa anetaret jane me arsim të larte
dhe pervoje pune prej pese vjetesh në sferen e vet.
Pervec anetareve të Komisionit, ministri i Mbrojtjes
mund të caktoje sekretar të Komisionit i cili bën pune administrative për komisionin dhe zevendesanetare të cilet
me perjashtim në rast të mungeses së ndonjerit prej anetareve, marrin pjese në punen e Komisionit.
Komisioni miraton rregullore pune.
Neni 171-b
Komisioni ka të drejte të nxjerre deshmi dhe të grumbulloje të dhena të cilet jane të domosdoshme për percaktimin e kundervajtjes, si dhe të kryeje pune të tjera dhe të
ndermarre veprime të percaktuara me kete ligj, Ligjin për
kundervajtje dhe/ose me ligj tjeter.
Komisioni eshte i pavarur dhe i mevetesishem në pune
dhe vendos në baze të njohurive profesionale dhe bindjes
së pavarur.
Komisioni punon në keshill, ndersa vendos me shumicen e votave nga numri i pergjithshem i anetareve.
Kunder aktvendimit të Komisionit me të cilin kumtohet
sanksion për kundervajtje mundet të parashtrohet padi për
ngritjen e kontestit administrativ para gjykates kompetente.
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Komisioni mban evidence të vetme të kundervajtjeve,
sanksioneve të kumtuara dhe vendimeve të marra në menyre të percaktuar nga ministri i Mbrojtjes.
Neni 171-v
Nese Komisioni verteton se eshte bere kundervajtje para kumtimit të sanksionit për kundervajtje eshte i detyruar
që kryeresit të kundervajtjes t'i propozoje procedure për barazim, në pajtim me Ligjin për kundervajtje.''
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e botimit në
“Gazeten zyrtare të Republikes së Maqedonise”.
___________
2180.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ГРБОТ,
ЗНАМЕТО И ХИМНАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
употреба на грбот, знамето и химната на Република
Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 септември 2008 година.
Бр. 07-3700/1
1 септември 2008 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА
НА ГРБОТ, ЗНАМЕТО И ХИМНАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за употреба на грбот, знамето и химната
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 32/97), насловот на Главата V.
“КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се менува и гласи: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.
Член 2
Во членот 30 став 1 зборовите: “Со парична казна
од 50.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок”
се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 4.000
до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок
ќе се изрече на”.
Во ставот 2 зборовите: “Со парична казна од 10.000
до 40.000 денари ќе се казни и” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече и на”.
Во ставот 3 зборовите: “ќе се казни со парична казна од 20.000 до 50.000 денари и” се заменуваат со зборовите: “глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече и на”.
Во ставот 4 зборовите: “ќе се казни со парична казна од 5.000 до 10.000 денари и” се заменуваат со зборовите: “глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече и на”.
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Во ставот 5 зборовите: “со парична казна од 20.000
до 50.000 денари ќе се казни и” се заменуваат со зборовите: “глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече и на”.
Во ставот 6 зборовите: “Со парична казна од 2.000
до 5.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат
со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во
денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на”.
Член 3
Во членот 31 ставот 1 се менува и гласи:
“На сторителите на прекршоците од членот 30 на
овој закон, ќе им се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на предметите со кои е извршен прекршокот.”
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
___________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PERDORIMIN E
STEMES, FLAMURIT DHE HIMNIT TË REPUBLIKES SË MAQEDONISE
Neni 1
Në Ligjin për perdorimin e stemes, flamurit dhe himnit
të Republikes së Maqedonise ("Gazeta zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 32/97), titulli i Kreut V. "DISPOZITA NDESHKIMORE" ndryshohet si vijon: V. ”DISPOZITA PËR KUNDERVAJTJE”
Neni 2
Në nenin 30 paragrafin 1, fjalet: “Me denim me para
prej 50 000 deri në 300 000 denare do të denohet për kundervajtje”, zevendesohen me fjalet: “Gjobe në shume prej 4
000 deri në 5 000 euro me kundervlere në denare do t’i
kumtohet për kundervajtje”.
Në paragrafin 2, fjalet: “Me denim me para prej 10 000
deri në 40 000 denare do të denohet edhe” zevendesohen
me fjalet: “Gjobe në shume prej 1.500 deri në 2 000 euro
me kundervlere në denare, do t’i kumtohet edhe”.
Në paragrafin 3 fjalet: “do të denohet me denim me para prej 20 000 deri në 50 000 denare edhe” zevendesohen
me fjalet: “Gjobe në shume prej 1 500 deri në 2 000 euro
në kundervlere në denare do t’i kumtohet edhe”.
Në paragrafin 4 fjalet: “do të denohet me denim në para
prej 5 000 deri në 10 000 denare edhe” zevendesohen me
fjalet: “gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro me
kundervlere në denare do t’i kumtohet edhe”.
Në paragrafin 5 fjalet: “me denim me para prej 20 000
deri në 50 000 denare do të denohet edhe”, zevendesohen
me fjalet: “gjobe në shume prej 1 500 deri në 2 000 euro
me kundervlere në denare do t’i kumtohet edhe”.
Në paragrafin 6 fjalet: “Me denim në para prej 2 000
deri në 5 000 denare do të denohet për kundervajtje” zevendesohen me fjalet: “Gjobe në shume prej 500 deri në 1
000 euro me kundervlere në denare do t’i kumtohet për
kundervajtje”.
Neni 3
Në nenin 31 paragrafi 1 ndryshon si vijon:
“Kryeresve të kundervajtjeve nga neni 30 i ketij ligji do
t’u kumtohet edhe masa e vecante për kundervajtje konfiskim i sendeve me të cilat eshte kryer kundervajtja.”
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e botimit në
“Gazeten zyrtare të Republikes së Maqedonise”.
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2181.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08 и 82/08), а во врска со член 52, став 2 и 4 од Законот за државни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01,
43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05,
61/06 и 36/07), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.08.2008 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ
ВО СТРАНСТВО ШТО НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО ТЕКОВНИ
ТРОШОЦИ
Член 1
Во Уредбата за издатоците за службени патувања и
селидби во странство што на органите на државната
управа им се признаваат во тековни трошоци („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/00 и 64/01)
во членот 14 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и
5 кои гласат:
„Издатоците кои настануваат на службено патување во странство во врска со такси превоз, а се неопходни за исполнување на целта на службеното патување
во странство, се пресметуваат во реален износ и се
признаваат по одобрение од страна на функционерот
што раководи со органот или од него овластено лице,
врз основа на доставено писмено образложение за потребата од покривање на службените трошоци и приложена соодветна документација.
Издатоците од став 4 на овој член се признаваат доколку не постои можност за користење на возила од
дипломатско-конзуларни претставништва на Република Македонија во државата во која се користи службениот превоз“.
Член 2
Во членот 20 по ставот 1 се додава нов став 2 кој
гласи:
„Издатоците кои настануваат на службено патување во странство во врска со користење на интернет услуги, службена пошта, како и други неопходни издатоци за исполнување на целта на службеното патување
во странство, се пресметуваат во реален износ и се
признаваат по одобрение од страна на функционерот
што раководи со органот или од него овластено лице,
врз основа на доставено писмено образложение за потребата од покривање на службените трошоци и приложена соодветна документација“.
Член 3
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-3414/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.
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2182.
Врз основа на член 54 и 55-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 26.08.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКИ ШУМИ
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за одбрана, му
престанува користењето на движни ствари и тоа:
- 150 парчиња копачи од 2,5 кг и
- 150 парчиња војнички ашовчиња.
Член 2
Движните ствари од членот 1 на оваа одлука, се даваат на трајно користење на Јавното претпријатие Македонски шуми.
Член 3
Уредувањето на правата и обврските за движните
ствари кои се даваат на трајно користење ќе се изврши
со договор, кој ќе се склучи помеѓу Министерството за
одбрана и Јавното претпријатие Македонски шуми.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-4102/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.
___________

2183.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08 и 82/08) и член 62, став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 13/05, 14/07, 55/07 и 98/08), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
26.08.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПОЧЕТНИОТ
ИЗНОС НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИТЕ, КАКО ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТОК ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ ОД ТРЕТАТА
ГЕНЕРАЦИЈА (3G)
Член 1
Се дава согласност на почетниот износ на пазарната
вредност на радиофреквенциите, предложен од страна
на Агенцијата за електронски комуникации, како еднократен надоместок за доделување на 3 (три) одобренија
за користење на радиофреквенции за обезбедување на
јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G) според стандардот IMT2000/UMTS во Република Македонија.
Член 2
Почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, од член 1 на оваа одлука изнесува
10.000.000 евра по одобрение.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-4228/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.
__________

2184.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија – Скопје се именуваат:
- Костадин Галачев, дипл. економист
- Саша Иванов
- Габриела Бабовска – Димовска, дипл. фармацевт
- Седат Лимани, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 33-4129/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2185.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија – Скопје се именуваат:
- Никола Ташев, дипл.економист
- Александар Манојловски
- Владимир Станинов, дипл. правник
- Шефик Нуредини, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 33-4130/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2186.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија – Скопје се именуваат:
- Тоде Насковски
- Катерина Костеска, дипл. економист
- Жаклина Николовска, правник
- Асан Бектеши, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 33-4131/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2187.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛИНИЧКА
БИОХЕМИЈА – СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија – Скопје, се именуваат:
- Перица Голомеиќ, дипл. политиколог
- Марија Гласновиќ, доктор на медицина
- Јорданчо Давидоски
- Исмаил Абази, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4132/1
19 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2188.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА
– СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје се именуваат:
- Прим. д-р Јордан Пачков,
- Трајко Премчески, правник,
- Гоце Ѓорѓиевски,
- Роланд Алили, доктор на медицина.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4133/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
____________
2189.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОРПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА
– СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – Скопје се именуваат:
- Соња Цветкоска,
- м-р Зорица Талеска,
- проф.д-р Луиза Груева,
- Фадил Ибрахими, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4134/1
19 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2190.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија – Скопје се именуваат:
- Перо Петроски
- Снежана Велјановска, дипл.економист
- Светлана Глигорова, дипл. правник
- Дрејтим Бина, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 33-4135/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2191.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, ДИЈАБЕТЕС И МЕТАБОЛИЧКИ
НАРУШУВАЊА - СКОПЈЕ

- Сашо Ѓуровски,
- Бурим Алили, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања –
Скопје се именуваат:
- Васко Илиев, доктор на медицина
- Никола Марковски
- Доц. д-р Лилјана Симоновска
- Илми Јашари, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 33-4138/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
____________
2194.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе

Бр. 33-4136/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2192.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
РЕВМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија – Скопје се именуваат:
- Борче Попов, доктор на медицина
- Валентина Христова Стефановска
- Драге Дабески, доктор на медицина, гинеколог
специјалист
- Агим Џелили, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 33-4137/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2193.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
ХЕМАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија – Скопје се именуваат:
- Илија Богоев,
- Виктор Спировски, доктор на медицина,

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА
– СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија – Скопје се именуваат:
- Злате Митровски, правник,
- Иван Робев, доктор на медицина,
- Александар Георгиевски, економист,
- Беким Сали, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4139/1
19 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2195.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ
БОЛЕСТИ – СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски
болести – Скопје, се именуваат:
- Сашо Трајковски, дипл. економист
- Марија Грковска, доктор на медицина
- Ирена Блажевска, правник
- Фикри Абдулахи, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4140/1
19 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 24 - Бр. 110

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2196.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија – Скопје се именуваат:
- Антонио Тодоровски, м-р по економија
- Даница Зимбакова, дипл. фармацевт
- Мирјана Станоеска
- Ќенан Саќипи, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 33-4142/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2197.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија – Скопје се именуваат:
- Александар Стојковски, доктор на медицина
- Драгомир Стошиќ, правник
- Ѓорѓи Босиљанов, економист
- Наим Исмаили, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 33-4143/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2198.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија – Скопје се именуваат:
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- Проф. д-р Слободан Ристевски
- Александар Станоески, доктор на медицина
- Драгица Славеска, дипл. правник
- Илбер Бесими, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 33-4144/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2199.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА
– СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија – Скопје се именуваат:
- Анка Куновска,
- Љупчо Костадиновски, доктор на медицина,
- Дарко Марковски, доктор на медицина,
- Башким Исмаили, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4145/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
____________
2200.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА
– СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје се именуваат:
- Василка Трендафилова-Стрезовска, доктор на медицина,
- Гоце Бабовски, доктор на стоматологија,
- Соња Радевска,
- Арбен Лабеништи, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4146/1
19 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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Бр. 110 - Стр. 25

2201.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе

- Александар Стојковски, доктор на медицина
- Габриела Димитриева
- Стојанчо Јовчески
- Фазлие Марку, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија“.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА
ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ

Бр. 33-4149/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2204.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе

1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје, се именуваат:
- Спиро Илиоски, дипл. економист
- Александар Јакимовски, доктор на медицина
- Јани Ангеловски, доктор на медицина
- Џеват Адеми, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4147/1
19 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2202.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА-СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија – Скопје се именуваат:
- Игорче Џиковски, доктор на медицина
- Ивица Стојановски, доктор на медицина
- Љупчо Новаковски, правник
- Нагип Руфати, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 33-4148/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2203.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија – Скопје се именуваат:

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА
ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска
хирургија – Скопје се именуваат:
- Александра Јовчева
- Љубиша Чадиковски, дипл. економист
- Зоран Блажевски
- Арбен Демири, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 33-4150/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2205.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ
(КАРИЛ) – СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување (КАРИЛ)
– Скопје се именуваат:
- Блаже Георгиев,
- Донка Нешова, м-р по фармација,
- Јадранка Тодевска,
- Абди Ајредини, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4151/1
19 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 26 - Бр. 110

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2206.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОРТОПЕДСКИ
БОЛЕСТИ – СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ортопедски болести – Скопје се именуваат:
- Иван Аврамоски, доктор на медицина,
- Владо Гашовски, економист,
- Дејан Брзаковски,
- Бојан Христовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4152/1
19 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2207.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС
И ГРЛО – СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво,
нос и грло – Скопје, се именуваат:
- Антонио Арсовски
- Борче Георгиески
- Ангеле Спировски
- Бесим Ќазими, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
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- Васил Пеоски
- Перо Нане
- Сашо Трајков, дипл. економист
- Луле Хоџа, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 33-4154/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2209.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА
И АКУШЕРСТВО - СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство – Скопје се именуваат:
- Лидија Димитриевска
- Селена Димитровска
- Ленче Цветкова, економист
- Флорин Бесими, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 33-4155/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2210.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА
СКОПЈЕ

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ
БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за психајатрија – Скопје се именуваат:
- Благе Ивановски
- Ѓорѓи Трајковски, доктор на медицина
- Јордан Јанчевски, правник
- Илир Шурдхани, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија“.

1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни
болести – Скопје се именуваат:

Бр. 33-4156/1
19 август 2008 година
Скопје

Бр. 33-4153/1
19 август 2008 година
Скопје

2208.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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2211.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И
ГЛАС – СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух,
говор и глас – Скопје се именуваат:
- д-р Ристо Петров,
- Лидија Тасевска, доктор на медицина,
- Нури Синан,
- Зибер Зибери, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4157/1
Претседател на Владата
19 август 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
____________
2212.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Ургентен центар – Скопје се именуваат:
- Елена Маневска, економист,
- Дејанче Богдановски,
- Јане Мирчевски, дипл.правник,
- Иљаз Исмаили, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4158/1
19 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2213.
Врз основа на член 42 од Законот за установите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
32/2005 и 120/2005), а во врска со член 5 став 2 од одлуката за основање на Јавна установа од областа на
здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и Ургентен центар
– Скопје („Службен весник на Република Македонија“
бр. 83/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе

Бр. 110 - Стр. 27

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈУ ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ
НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН
ЦЕНТАР – СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници на
основачот на ЈУ од областа на здравството за потребите
на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар – Скопје, се именуваат:
- Бобан Блажевски
- Светлана Златанова, доктор на медицина
- Елена Ѓорѓиевска
- Насер Адеми.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4159/1
19 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2214.
Врз основа на член 41 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2008 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
160/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.08.2008 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ
НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2008 ГОДИНА
Во Програмата за развој на спорт и млади за 2008
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 17/08).
Во делот I, Потпрограма 20 – спорт, ставка 463 –
Трансфери до невладини организации, во табеларниот
преглед во колоната „износ“ во редот број 1. бројот
„6.500.000“ се заменува со бројот „7.700.000“; износот
во редот број 2 бројот „5.500.000“ се заменува со бројот
„6.700.000“, во редот број 3 бројот „8.000.000“ се заменува со бројот „10.850.000“; износот во редот број 4 бројот „15.000.000“ се заменува со бројот „16.500.000“; износот во редот вкупно, бројот „35.000.000“ се заменува
со „за кои се утврдени 41.750.000“.
Во делот II, Потпрограма 30 – млади, ставка 463 –
Трансфери до невладини организации, во табеларниот
преглед во колоната „износ“ во редот број 2. бројот
„9.000.000“ се заменува со бројот „13.000.000“; износот
во редот број 3 бројот „1.000.000“ се заменува со бројот „2.000.000“; износот во редот вкупно, бројот
„14.000.000“ се заменува со „за кои се утврдени
19.000.000“.
Во делот III, Потпрограма 40 – меѓународни активности за спорт и млади, спорт, ставка 463 – Трансфери
до невладини организации, во табеларниот преглед во
колоната „износ“ во редот број 3. бројот „3.000.000“ се
заменува со бројот „8.000.000“; износот во редот број
4, бројот „3.000.000“ се заменува со бројот „8.000.000;
износот во редот вкупно, бројот „30.000.000“ се
заменува со „за кои се утврдени 40.000.000.“
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-3818/1
26 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

Стр. 28 - Бр. 110
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
2215.
Врз основа на член 64 став 2 и член 68 став 6 од Законот за внатрешна пловидба („Службен весник на Република Македонија” бр.55/2007), министерот за
транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА КОНСТРУКЦИЈАТА, ПЛОВНИТЕ СВОЈСТВА,
МЕХАНИЧКИОТ ДВИГАТЕЛ И ДРУГИТЕ УРЕДИ И ОПРЕМА НА ЧАМЕЦОТ, НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЧАМЦИ, ОБРАЗЕЦОТ И СОДРЖИНАТА НА ПЛОВИДБЕНАТА
ДОЗВОЛА И РЕГИСТАРСКАТА ОЗНАКА НА ЧАМЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат конструкцијата,
пловните својства, механичкиот двигател и другите
уреди и опрема на чамецот, начинот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака на чамци.
Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1. ”чамец за стопански цели” е чамец за вршење јавен превоз на патници и/или стока за определен надоместок, или за вршење на стопанска дејност за која е регистриран (риболов, вадење песок или камен и друго);
2. “чамец за нестопански цели” е чамец за лични
потреби, спорт и рекреација и не е наменет за стопански цели;
3. “чамец за јавни потреби” е чамец во сопственост на Република Македонија кој го користат државните органи, а не претставува воен чамец и не е наменет за стопански цели;
4. “моторен чамец” е чамец кој плови со помош на
механички двигател (вграден или вонбродски);
5. “спортска едрилица“ е чамец со посебна конструкција и опрема со помош на која може да плови, а
е во категорија спортски едрилици за натпревар;
6. “чамец на весла” е чамец кој плови со помош на
весла;
7. “лица на чамец“ се лица натоварени на чамец,
како и лица натоварени на друго пливачко средство
приврзано за чамец, вклучувајќи го и екипажот на чамецот, со тоа што две деца до десет години возраст се
сметаат како едно возрасно лице;
8. ”одобрен тип на чамец” е одобрен тип од домашно или странско правно лице овластено од министерот за транспорт и врски (во натамошниот текст: овластено правно лице) за уредите и опремата вградени
на чамецот, произведени во странска држава одобрени
од овластен орган на таа држава;
9. “градител на чамец” е лице што самостојно гради чамец исклучиво за сопствени потреби, а не може да
го отуѓува пред истекот на рокот од пет години од денот на неговото градење;
10. ”ново изграден чамец” е чамец чија градба се
пријавува во Капетанијата на пристаништата;
11. “висина на чамец (разма)” е вертикално растојание мерено од дното до горниот раб на цврстата страна на чамец без палуба, на чамец со делумна палуба,
или на чамец со палуба до висината на палубата;
12. “должина на чамец” е растојанието меѓу крајните точки (крмата и прамецот) на трупот на чамецот
мерено во висина на палубата, односно на чамец без
палуба мерено во висина на размата, несметајќи ги и
додатоците на крмата или прамецот на чамецот;
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13. “должина на чамец зголемена за додатоците” е
растојание меѓу крајните точки (крмата и прамецот) на
трупот на чамецот мерено во висина на палубата, односно
на чамец без палуба мерено во висина на размата зголемено за додатоците на крмата или прамецот на чамецот;
14. “должина на водена линија“ е растојание мерено на крмата и растојание мерено на прамецот на чамецот, а ја определува слободната страна на чамецот
над површината на водата;
15. “ширина на чамец” е растојание меѓу крајните
точки на бочните страни на чамецот мерено во висина
на размата за чамци без палуба, односно во висина на
палубата за чамец со палуба;
16. “ширина на чамецот зголемена за додатоците”
е растојание меѓу крајните точки на бочните страни на чамецот, зголемена за додатоците на страните на чамецот;
17. “ширина на водената линија” е растојание мерено на бочните страни на чамецот, а ја определува слободната страна на чамецот над површината на водата;
18. ”баждарска линија” е хоризонтална линија со
димензии 150мм х 15мм, обележена на надворешните
страни на чамецот со боја видливо различна од основната боја на чамецот;
19. “технички преглед на чамец” е преглед со кој
се утврдува способноста за пловидба на чамец во поглед на неговата конструкција, пловните својства, механичкиот двигател, уредите и опремата, а во согласност
со Законот за внатрешна пловидба, овој правилник и
Директивите на Европскиот парламент и на Советот
бр.94/25/ЕЗ од 16 јуни 1994 година која се однесува на
спортско рекреативни чамци.
Член 3
Конструкцијата на трупот и квалитетот на изработката на трупот на чамецот се утврдува со проверка и
одобрување на:
1. Техничката документација врз основа на која се
градел чамецот;
2. Квалитетот на материјалот вграден во чамецот;
3. Распоредот на димензиите на елементите на конструкцијата на трупот на чамецот;
4. Начинот на спојување на конструктивните елементи на трупот на чамецот и
5. Квалитетот на изработката (газење на чамецот) и
стабилност.
Член 4
Конструкцијата, пловните својства и механичкиот
двигател на чамец што има исправа за градба на чамец издадена од овластено правно лице, односно за чамец изграден во странска држава доколку поседува исправа одобрена од овластен орган на таа држава не се проверува.
Член 5
Пловните својства на чамецот се утврдуваат со
баждарење при што се определуваат неговите димензии, носивост и истиснина, товар на баждарска линија
(газење на чамецот) и стабилност.
Член 6
Носивоста на чамецот која преставува разлика меѓу
истиснината на опремен чамец натоварен со залихи
(гориво, мазиво, вода) екипаж, патници и/или товар и
празен опремен чамец, приближно може да се определи со множење на површината на водената линија и
разликата на газење на товарната баждарска линија
помножена со коефициент 1,007 за слатка вода.
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Корисната носивост за чамец која претставува дел
од вкупната носивост на чамец, ја сочинуваат најголемиот дозволен број на патници или најголемата дозволена количина на товар што чамецот ја превезува.
Истиснина на празен опремен чамец претставува тежината на чамец подготвен за пловидба, без опрема што
може да се пренесува (алати, резервни делови и сл.)
Член 7
Слободна страна (бок) на чамецот која претставува
хоризонтална одалеченост на товарната водена линија
до горниот раб на палубата кај чамец со палуба, односно горниот цврст раб кај чамец без палуба или чамец
со делумна палуба се определува:
- кај чамец со палуба или со ефикасно затворена
надградба 3 см за секој метар должина на чамецот,
- кај чамец без палуба или со делумна палуба 5 см
за секој метар должина на чамецот.
На чамец наменет за стопански цели водената линија се обележува со линија со димензии 150 х 15 мм.,
нацртана на надворешната страна на чамецот со боја
видливо различна од неговата основна боја.
Член 8
Стабилноста на чамецот се утврдува на целосно
опремен чамец натоварен со екипаж и тоа на:
- чамец со палуба или со ефикасно затворена надградба со оптоварување по должината на едната негова
страна со четири лица со нормална тежина на 1м, но не
повеќе од дозволениот број на лица што со чамецот е
дозволено да се превезуваат,
- чамец без палуба или со делумна палуба со оптоварување по должината на едната негова страна со тежина што одговара на половината од дозволениот број
на лица што со чамецот е дозволено да се превезуваат.
При утврдување на стабилноста на чамецот во смисла
на став 1 од овој член, чамецот не треба да се навали
повеќе од 12 степени, со тоа што во случај од став 1,
алинеја 1 од овој член, линијата на работ од палубата
треба да остане над нивото на водата, а во случај од став
1, алинеја 2 од овој член, најниската точка од цврстата
страна (разма) треба да биде најмалку 1 cм. над нивото на
водата за секој метар од должината на чамецот.
Член 9
Најголемиот дозволен број на лица што може да се
превезуваат со чамецот се определува според стабилноста и просторот за сместување и тоа кај:
- чамец со палуба или со ефикасно затворена надградба, најголемиот дозволен број на лица се определува така што расположивата површина на палубата се
дели со коефициент 0,5, a
- чамец без палуба расположивата површина се дели со коефициент 0,4.
При определување на најголемиот дозволен број на
патници од став 1 на овој член треба да се обезбеди место за седење за секој патник, со должина на седиште
од најмалку 50см.
Со чамец со должина пократка од три метра едновремено можат да се превезуваат две лица.
Член 10
На чамец наменет за превоз на патници, треба на
видно место да биде истакнат бројот на патници што
со чамецот може да се превезуваат.
Член 11
Чамецот наменет за стопански цели и чамецот за
јавни потреби треба да бидат опремени со:
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1. Котва со соодветна тежина, котвен ланец и три
јажиња со соодветна должина и јачина;
2. Уред за приврзување (битва или друг уред);
3. Резервно рачно рудо, доколку се кормилари со
помош на кормиларски уред;
4. Пумпа или сад за црпење вода;
5. Две весла за соодветна должина со палци или виљушка и чакља;
6. Пропишани светла од одобрен вид;
7. Средства за звучно огласување;
8. Секира и најмалку еден преносен противпожарен
апарат од одобрен тип;
9. Целосно опремена кутија за права помош;
10. Венец за спасување од одобрен тип со ознака на
чамецот со јаже 25,00 метри должина и обем ф 6 мм,
поставен на достапно место;
11. Појаси за спасување од одобрен тип за број на
лица дозволен како најголем број на лица што може да
се превезуваат со чамецот и 10% наменети за деца;
12. Резервни делови и комплет алат за одржување
на механичкиот двигател;
13. Сигурносна нараквица на глисер и скутер, а на
глисер кој влече скијач или воздушна перница (банана)
и конвексен ретровизор;
14. Батериска лампа;
15. UVK радио станица од одобрен тип со резервна
батерија за радио станицата;
16. Сад за собирање на отпадни масла и средство за
впивање масла кaј чамци со вграден механички двигател.
Веслата од став 1 точка 5 на овој член може да се
заменат со резервен вонбродсаки мотор.
Опремата од став 1 точка 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 и 14 на овој член не треба да ја имаат чамци
со должина помала од 7,00 метри, освен чамци наменети за стопански цели – превоз на патници.
Член 12
Чамецот за нестопански цели треба да биде опремен со:
1. Котва со соодветна тежина, котвен ланец и три
јажиња со соодветна должина и јачина;
2. Уред за приврзување (битва или друг уред);
3. Резервно рачно рудо, доколку се кормилари со
помош на кормиларски уред;
4. Пумпа или сад за црпење вода;
5. Две весла за соодветна должина со палци или виљушка и чакља;
6. Пропишани светла од одобрен вид;
7. Средства за звучно огласување;
8. Секира и најмалку еден преносен противпожарен
апарат од одобрен тип;
9. Целосно опремена кутија за права помош;
10. Појаси за спасување од одобрен тип за бројот на
лица што во моментот се превезуваат со чамецот;
11. Резервни делови и комплет алат за одржување
на механичкиот двигател;
12. Сигурносна нараквица на глисер и скутер, а на
глисер кој влече скијач или воздушна перница (банана)
и конвексен ретровизор;
13. Батериска лампа;
14. Сад за собирање на отпадни масла.
Веслата од став 1 точка 5 на овој член може да се
заменат со резервен вонбродски мотор.
Опремата од став 1 точка 7, 8, 9 и 14 на овој член
не треба да ја имаат чамци со должина до 5,00 метри.
Опремата од став 1 точка 7 и 10 на овој член не треба да ја имаат чамци со должина од 5,00 – 7,00 метри.
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Член 13
Чамец на воден млазен погон (глисер, скутер) наменет за стопански цели треба да има можност за далечинско сопирање од брег.
Член 14
Лицата што се наоѓаат на чамец на воден млазен
погон, даски за едрење или на други пловни објекти од
тој тип на себе треба да имаат појаси за спасување.
Член 15
Чамец за превоз на товар треба да има настрешница
или водоотпорно (непротустливо) платно.
Член 16
Регистарот на чамци се состои од книга за чамци и
од именик на сопствениците на чамци запишани во
книгата за чамци.
Регистарот за чамци се води во пишана форма, а
може да се води и во електронска форма.
Член 17
Во книгата за чамци се запишува регистарската ознака и името на чамецот, пристаништето на уписот, година на градба, материјал од кој е изграден, димензии
на чамецот (должина, ширина и висина) изразени во
метри, бруто регистерските тони (БРТ), истиснина, носивост на чамецот, вид и јачина на механичкиот двигател изразена во Kw, дата на уписот, податоци за сопственикот на чамецот (назив односно име и презиме, седиште, адреса, ЕМБГ, доказ за сопставеност), податоци
за извршениот преглед (свидетелство за градба, записник за извршен преглед, записник за баждарење), податоци за извршена промена во сопственоста на чамецот
или на механичкиот двигател, податоци од решението
за вршење на стопанска дејност и забелешка.
Образецот на книгата за чамци од став 1 на овој
член е даден во прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 18
Именикот на сопственици на чамци се води по азбучен ред во кој се внесуваат следните податоци: назив
и седиште, односно име и презиме и живеалиште на
сопственикот и регистерска ознака на чамецот.
Член 19
Пловидбената дозвола на чамец впишан во регистарот на чамци е со правоаголна форма, триделна со димензии 220 x 115 мм, печатена на полутврда хартија со
светло сива боја, вметната во пластична фолија.
Насловната страна на пловидбената дозвола содржи:
-Прв дел: текст “Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, Капетанија на пристаништата – Охрид”, национална ознака “МК”, “Пловидбена дозвола”, на француски јазик “Permis de navigation”,
место за запишување на регистарската ознака и името
на чамецот;
- Втор дел: напомена;
- Трет дел: важност на пловидбената дозвола, место
за печат и потпис на овластено лице.
Внатрешната страна на пловидбената дозвола содржи:
- Прв дел во кој се наведени: бројот на пловидбената дозвола, датата на првата регистрација, место за печат и потпис на овластено лице, име и презиме, односно назив на сопственикот, ЕМБГ, адреса – седиште,
носител на правото на користење, вид на пловниот објект, корисна носивост (t) на чамецот;
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- Втор дел во кој се наведени податоци за чамецот:
димензии (должина, ширина и висина), истиснина (газење) и носивост, број на шасија, податоци за механичкиот двигател (тип, марка, јачина и сериски број), број
на членови на екипаж;
- Трет дел во кој се наведени опремата на чамецот и
подрачјето на пловидба.
Податоците во образецот на пловидбената дозвола
се запишуваат на македонски јазик и на неговото кирилско писмо и на француски јазик.
Образецот на пловидбената дозвола од став 1 на
овој член е даден во прилог 2 кој е составен дел на овој
правилник.
Член 20
Регистарската ознака на чамецот за вршење стопански цели и на чамецот за јавни потреби се состои од
редниот број под кој чамецот е запишан во регистарот
за чамци, а потоа ознаката од почетните букви земени
од името на седиштето на Капетанијата на пристаништата – Охрид (OH).
Регистарската ознака на чамецот за нестопански цели се состои од почетните две букви земени од името
на седиштето на Капетанијата на пристаништата –
Охрид (ОН) и бројот што го означува редниот број под
кој чамецот е запишан во регистарот за чамци.
Член 21
Регистарската ознака на чамецот треба да биде испишана на двете слободни страни на прамецот на чамецот.
Ако чамецот има име, тоа се пишува на двете слободни страни на крмата на чамецот.
Регистарската ознака на едрилица се впишува на највидливата внатрешна страна на трупот на едрилицата.
Член 22
Регистарската ознака и името на чамецот треба да
бидат уредно испишани, со боја видно различна од бојата на чамецот.
Големината на буквите и броевите од ознаката на
чамецот се во размер со големината на чамецот, испишани така што треба да се видливи од поголема оддалеченост. Големината на буквите и броевите треба да
изнесува најмалку 10см, односно 20см за глисер и чамец на воден млазен погон.
Член 23
На чамец за јавни потреби на обете страни треба да
биде впишан називот на државниот орган кој го користи чамецот.
Член 24
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престануваат да важат одредбите од член 2 до 36 од
Правилникот за чамци („Службен весник на РМ“ бр.
34/01 и 56/04).
Член 25
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-8678/2
29 август 2008 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
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_________________
ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ
2216.
По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Правилникот за постапката на распределба
на осигуреници во задолжителни пензиски фондови, за начинот и постапката за членство во задолжителен
пензиски фонд при зачленување по прв пат, за начинот и постапката на премин на член од постоен во иден
задолжителен пензиски фонд и за формата на договорот за членство во задолжителен пензиски фонд („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 93/2008) направена е техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА НА РАСПРЕДЕЛБА НА ОСИГУРЕНИЦИ ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ, ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ
ФОНД ПРИ ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ПО ПРВ ПАТ, ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПРЕМИН НА ЧЛЕН ОД
ПОСТОЕН ВО ИДЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД И ЗА ФОРМАТА НА ДОГОВОРОТ ЗА ЧЛЕНСТВО
ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
Во член 2 став (1) точка б) и член 23 став (6) наместо зборовите „осум дена“ треба да стојат зборовите „осум
работни дена“.
Во образец бр. 1 „Договор за членство во задолжителен пензиски фонд“, во член 10 став (2) наместо
зборовите „член 4 на овој член“ треба да стојат зборовите „член 4 став (2) на овој договор,“.
Во образец бр. 1 „Договор за членство во задолжителен пензиски фонд“, во точка 4 од Упатството за
пополнување и во образец бр. 2 „Поднесок за раскинување на договор за членство во задолжителен пензиски
фонд“, во точка 2 од Упатството за пополнување наместо зборовите „осум дена“ треба да стојат зборовите „осум
работни дена“.
Бр. 01-1329/7
1 септември 2008 година
Скопје
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