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што Собранието на Република Македонија го доне-
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З А К О Н 
ЗА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со овој закон се уредуваат надлежностите на Биро-

то за развој на образованието (во натамошниот текст: 
Бирото), како и други прашања од значење за развојот 
и унапредувањето на воспитанието и образованието.  

Член 2 
Бирото е орган на државната управа во состав на 

Министерството за образование и наука со својство на 
правно лице и врши стручни  работи од значење за раз-
војот и унапредувањето на воспитанието и образовани-
ето во Република Македонија.  

 
Член 3 

Своите надлежности утврдени со овој и друг закон, 
Бирото ги извршува врз основа на начелата на закони-
тост, стручност, одговорност, ефикасност и транспа-
рентност. 

Вршењето на работите од својата надлежност, Би-
рото го заснова врз научни и стручни методи во воспи-
танието и образованието и врз основа на стратешкиот 
приод во нивното спроведување.   

Член 4 
Внатрешната организација на Бирото се утврдува 

согласно со неговите надлежности, врз основа на закон, 
прописи и други акти кои се однесуваат на организациони 
облици и согласно со развиеноста на мрежата на учили-
штата и јазикот на кој се изведува наставата. 

Седиштето на Бирото е во Скопје. 
 

II. НАДЛЕЖНОСТИ  НА БИРОТО  
Член 5 

Бирото е надлежно за следење, истражување, уна-
предување и развој на воспитно-образовната дејност во 
областа на предучилишното, основното, гимназиското, 
средното стручно и специјалистичкото образование, 
образованието на децата со посебни образовни потре-
би, образованието на возрасните, ученичките домови, 
како и за образованието на децата на граѓаните на Ре-
публика Македонија во странство за учење на мајчини-
от јазик и култура.  

Член 6 
Во извршувањето на  надлежностите утврдени со 

овој закон Бирото:  
 1) му предлага на министерот за образование и нау-

ка концепти за развој на воспитно-образовниот систем и 
му предлага наставни планови и програми за предуч-
илишното, основното, средното и специјалистичкото 
образование, образование на учениците со посебни 
образовни потреби и за образованието на возрасните; 

2) организира и спроведува активности за професи-
оналниот развој на воспитно-образовните и раководни-
те кадри; 

3) врши и организира истражувања во областа на 
образованието; 

4) врши советодавна стручна работа за подобрува-
ње на квалитетот во воспитно-образовните установи; 

5) изработува образовни стандарди, стандарди на 
постигањата на учениците и спроведува активности за 
вреднување на постигањата на учениците;    

6) изработува концепција за учебник, програма за 
издавање на учебници и методологија за стручно вред-
нување на  ракописи на учебник и за вреднување на 
квалитетот на учебник;  

7) врши издавачка дејност поврзана со развојот на 
воспитно-образовната дејност и  

8)  воспоставува и развива информативно-докумен-
тациски систем во  областа  на образованието што е во 
негова надлежност.  

Член 7 
Во извршувањето на надлежностите од членот 6 

точка 1 на овој закон Бирото ги врши следниве работи:  
- изготвува анализи и врз основа на истите ги утвр-

дува потребите за развој на воспитно-образовниот си-
стем, како и потребите за развој на наставните планови 
и програми; 

- организира стручни дискусии за потребите за 
изработка на наставните планови и програми; 

- изготвува и му предлага на министерот за образо-
вание и наука наставни планови; 

- покренува инцијатива за изработка на наставни 
програми; 

- планира, на долгорочна основа, преиспитување на 
постоечките наставни планови и програми; 

- прави периодично преиспитување на усогласено-
ста на наставните програми и целите на образованието, 
согласно со стратешките документи и законите; 

- изготвува годишни планови за потребите за изме-
нување и дополнување на постојните наставни програ-
ми, односно  за изработка на нови наставни програми; 

- ги спроведува јавните набавки за обезбедување на 
услуги во изготвување на нови наставни програми, од-
носно осовременување на постојните наставни програ-
ми, согласно со закон; 

- го следи извршувањето на услугите на избраните 
понудувачи на услуги, во однос на квалитетот и извр-
шувањето на услугите според  утврдените рокови; 

- доставува информации за изработените наставни 
планови и програми до Државниот просветен инспе-
кторат и до воспитно-образовните установи; 

- врши промоција и дава дидактички насоки за при-
мената на наставните планови и програми и 

- ја следи примената  на наставните планови и про-
грами во рамките на своите надлежности. 

 
Член 8 

Во извршувањето на надлежностите од членот 6 
точка 2 на овој закон Бирото ги врши следниве работи:  

- изработува анализи и врз основа на истите ги 
утврдува потребите за професионалниот развој на вос-
питно-образовниот и раководниот кадар; 

- организира тематски дискусии во врска со профе-
сионалниот развој на воспитно-образовниот и раковод-
ниот кадар; 

- изработува долгорочен план за потребите за обука 
на воспитно-образовниот и раководниот кадар; 

- изработува долгорочен и годишен план на актив-
ности за обука на воспитно-образовниот и раководниот 
кадар; 

- врши обединување на плановите и побарувачката 
на активности за обука на воспитно-образовниот и ра-
ководниот кадар; 

- ги спроведува постапките за акредитација за обез-
бедување на услуги во врска со спроведување на про-
грами за обука на воспитно-образовниот и раководниот 
кадар; 

- склучува договор со акредитираните установи, ин-
ституции и други правни лица за спроведување на обу-
ките на воспитно-образовниот и раководниот кадар; 

- го следи извршувањето на услугите на акредити-
раните установи, институции и други правни лица, во 
однос на квалитетот и извршувањето на услугите спо-
ред утврдените рокови; 

- прибира информации од воспитно-образовниот и 
раководниот кадар  во врска со програмите за обука; 

- обезбедува квалитет преку евалуацијата на про-
грамите за обука на кадрите во воспитно-образовните 
установи во соработка со Државниот просветен инспе-
кторат и 

- дава информации за констатираните согледувања 
од професионалниот развој на воспитно-образовниот и 
раководниот кадар до училиштата и  други установи. 
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Член 9 
Во извршувањето на надлежностите од членот 6 

точка 3 на овој закон Бирото ги врши следниве работи:  
- врши проучувања и развојни и акциски истражу-

вања поврзни со развојот на унапредувањето на вос-
питно-образовната работа; 

- организира  стручни и научни дискусии за истра-
жување на актуелни проблеми и теми во образованието 
кај нас и во другите земји; 

- изготвува долгорочни планови за фундаментални 
истражувања во соработка со високообразовните уста-
нови во Република Македонија и меѓународните инсти-
туции; 

- изработува годишни планови за развојни истражу-
вања; 

- изработува стратегии за развој на образованието и 
воспитанието; 

- иницира доставување предлози за истражувања во 
образованието од страна на високообразовните и науч-
ните установи и училиштата; 

- ја организира и координира работата на стручните 
тимови  кои работат на развојни истражувања; 

- ги спроведува јавните набавки за обезбедување на 
услуги поврзани со фундаментални истражувања во 
образованието; 

- ја следи реализацијата на истражувањата и ги ин-
формира училиштата и другите установи; 

- во соработка со високообразовните и научните 
установи врши евалуација на релевантноста на истра-
жувањата во образованието и 

- ја поттикнува примената на резултатите од истра-
жувањата во областа на образованието. 

 
Член 10 

Во извршувањето на надлежностите од членот 6 
точка 4 на овој закон Бирото ги врши следниве работи:  

- дава советодавна стручна помош на училиштето 
за концепциските  и системските промени во воспитно-
образовниот систем; 

дава стручни совети за самоевалуација на учили-
штето и изработка на развојните планови; 

- ги координира активностите, заедно со раководни-
от тим на  училиштето, за изработка и спроведување на 
акционите планови за мерките кои треба да се преземат 
по  извршената интегрална евалуација; 

- предлага стандарди за менторскиот систем на вос-
питно-образовниот кадар; 

- дава редовна стручна помош на училиштата за 
подготовка и спроведување на училишните проекти во 
согласност со развојните планови; 

- врши редовна советодавна стручна работа за на-
ставниците и воспитувачите, во врска со наставата по 
општообразовните предмети и наставни подрачја, како 
и за следење, проверување и оценување на учениците; 

- дава стручна помош на училиштата во работата со 
надарените и талентираните ученици и предлага мерки 
за нивна поддршка;  

- дава насоки на училиштата за користењето на про-
фесионалните ресурси на државно и меѓународно ниво; 

- врши инструктивна менторска работа и дава ин-
тервентна помош за воспитно-образовниот кадар; 

- поттикнува и организира активности за размена на 
знаења и професионално искуство меѓу училиштата; 

- соработува со органите на општината и на градот 
Скопје за нивни потреби при предлагање на наставни 
планови и програми и 

- соработува со училиштата, со органите на општи-
ните и на градот Скопје за подобрување на квалитетот 
на наставата. 

Член 11 
Во извршувањето на надлежностите од членот 6 

точка 5 на овој закон Бирото ги врши следниве работи:  
- организира стручни семинари, советувања  и 

слично, на теми кои се однесуваат на образовни стан-
дарди на постигањата на учениците; 

- соработува со стручните тимови за дефинирање на 
образовни стандарди за постигањата на учениците; 

- изготвува образовни стандарди за постигањата на 
учениците по наставни предмети и  подрачја во образо-
ванието и воспитанието; 

- дава стручна помош на училиштата за примена на 
образовните стандарди за оценување на постигањата 
на учениците; 

- развива современи дидактички начини и постапки 
за следење, проверување и оценување на постигањата 
на учениците;  

- учествува во организирањето и спроведувањето на 
државната матура и другите екстерни  испити; 

- врши вонредни екстерни оценувања на постигања-
та на учениците; 

- изработува анализи за постигањата на учениците 
во совладувањето на наставата, како и за резултатите 
од спроведувањето на испитите на крајот на четириго-
дишното образование; 

- организира обука на наставниците за начините и 
техниките за следење, проверување и оценување на 
учениците;  

- врши истражувања за оценувањето на учениците 
во образованието и 

- дава информации до училиштата, установите и 
други институции за констатираните вреднувања на 
постигањата на учениците. 

 
Член 12 

Во извршувањето на надлежностите од членот 6 
точка 6 на овој закон Бирото ги врши следниве работи:  

- изготвува концепција за учебници за основното и 
средното образование и методологија за вреднување на 
ракописи и квалитет на учебници; 

- предлага  програма за издавање учебници за пре-
дучилишното, основното и средното воспитание  и 
образование; 

- предлага програми за издавање  на учебници за 
експериментална  наставна програма; 

- перманентно го следи квалитетот на учебниците, 
детските списанија и дополнителната литература од 
областа на воспитанието и образованието и 

- дава стручно мислење за усогласеноста на ракопи-
сите за учебници со концепцијата за учебник и со на-
ставните планови и програми  и за стручна литература, 
списанија и публикации кои имаат придонес во разво-
јот на воспитанието и образованието. 

 
Член 13 

Во извршувањето на надлежностите од членот 6 
точка 7 на овој закон Бирото ги врши следниве работи:  

- издавање на наставните планови и програми за 
предучилишното, основното, средното, специјалистич-
кото образование, образование на децата со посебни 
образовни потреби и за основното образование на во-
зрасните и нивно објавување на официјалната Интер-
нет страница на Министерството;   

- издавање на прирачници и друга прирачна литера-
тура за воспитувачите, наставниците и стручните сора-
ботници и нивно објавување на официјалната Интернет 
страница на Министерството; 

- предлагање на обрасци за педагошка евиденција и 
документација; 

- издавање на педагошка документација и евиден-
ција за основното образование, како и главна книга и 
дневник на паралелката за средно образование; 

- ги спроведува јавните набавки за печатење на педа-
гошката документација и евиденција од алинеја 4 на овој 
член и истите ги доставува бесплатно до училиштата; 

- го следи извршувањето на услугите на избраните 
понудувачи на услуги, во однос на квалитетот и извр-
шувањето на услугите според  утврдените рокови; 

- издавање списание за теоретски и практични пра-
шања во областа на  воспитанието и образованието;  
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- издавање промотивен материјал за актуелностите 
во воспитанието и образованието и нивно објавување на 
официјалната Интернет страница на Министерството; 

- издавање на каталог на акредитирани програми за 
обука на воспитно-образовните кадри и негово објаву-
вање на официјалната Интернет страница на Мини-
стерството; 

- издавање на каталози на знаења и нивно објавува-
ње на официјалната Интернет страница на Министерс-
твото и 

- издавање на каталог на одобрени учебници и него-
во објавување на официјалната Интернет страница на 
Министерството. 

 
Член 14 

Во извршувањето на надлежностите од членот 6 
точка 8 на овој закон Бирото ги врши следниве работи:  

- воспоставување информациски систем и база на 
податоци за предучилишното, основното, средното, 
специјалистичкото образование, образованието за уче-
ници со посебни образовни потреби и образованието 
на возрасните; 

- прибирање, средување и обработување на инфор-
мации и податоци од областа на предучилишното, ос-
новното, средното, специјалистичкото  воспитание, 
образованието за ученици со посебни образовни потре-
би и за основното образование на возрасните; 

- прибирање, средување и чување на педагошка до-
кументација од значење за образованието во Република 
Македонија (наставни планови, програми, учебници, 
монографии и друго);  

- обработување податоци од истражувања, завршни, 
матурски, приемни и други испити за своите потреби 
или за потребите на Министерството за образование и 
наука и 

- набавување стручна литература и списанија од 
земјата и од странство за  своите потреби. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА БИРОТО 

 
Член 15 

Организационата поставеност на Бирото се уредува 
со актот за организација на Министерството за образо-
вание и наука.  

Називот на работните места, задачите и делокругот 
на работата и бројот на извршителите во Бирото се уре-
дуваат со актот за систематизација на работните места.  

 
Член 16 

За извршување на работите од надлежност на Биро-
то надвор од седиштето, а особено за вршење на сове-
тодавна стручна работа и инструктивно-менторска ра-
бота на воспитно-образовниот и раководниот кадар од 
членот 10 на овој закон се образуваат организациони 
облици кои се утврдуваат со актот за организација на 
Министерството за образование и наука. 

 
Член 17 

Работите од членот 6 на овој закон од надлежност 
на Бирото ги извршуваат државни службеници кои по-
крај општите услови за вработување утврдени со Зако-
нот за државните службеници ги исполнуваат и след-
ниве посебни услови: 

- имаат најмалку петгодишно искуство во воспит-
но-образовната работа; 

- имаат објавено стручни, односно научни трудови 
кои се од значење за унапредување на воспитанието и 
образованието; 

- вршат истражувања и владеат со методологијата 
на научно-истражувачката работа во областа на воспи-
танието и образованието; 

- учествувале  на научни и стручни собири за обра-
зованието со свои трудови и    

- се служат со еден светски јазик. 

Член 18 
За вршење на работата од својата надлежност Биро-

то непосредно соработува со Државниот просветен 
инспекторат, високообразовните и научните установи, 
органите на општината, односно градот Скопје, учили-
штата, меѓународните институции за образование, како 
и со други установи и здруженија на граѓани.  

Бирото соработува со Државниот просветен инспе-
кторат за промоција на квалитетот во образованието 
особено за следниве области: организација и реализација 
на наставата, услови и култура во воспитно-образовните 
установи, менаџмент, професионален развој на воспит-
но-образовните и раководните кадри, комуникации и од-
носи со јавноста, соработка со родителите и средината. 

По прашањата за стручното усовршување на држав-
ните службеници, Бирото особено соработува со висо-
кообразовните и научните установи. 

 
IV.  ФИНАНСИРАЊЕ  НА ДЕЈНОСТА  НА БИРОТО  

Член 19 
Средствата за финансирање на Бирото се обезбеду-

ваат од Буџетот на Република Македонија.  
Бирото може да остварува сопствени приходи, прихо-

ди од донации и од други извори утврдени со овој закон. 
Бирото може да учествува во финансирање на 

истражувања од областа на образованието кои ги спро-
ведуваат други  институции.  

 
V. РАКОВОДЕЊЕ И СТРУЧНИ ОРГАНИ НА БИРОТО  

Член 20 
Со Бирото раководи директор. 
Директорот може да има заменик. 
Директорот и заменикот на директорот на Бирото 

на предлог од министерот за образование и наука ги 
именува и разрешува Владата на Република Македони-
ја со мандат од четири години. 

 
Член 21 

За директор  и за заменик на директорот на Бирото 
може да биде именувано лице кое има најмалку пет го-
дини искуство во воспитно-образовната работа и кое 
ги исполнува другите услови за државен службеник  од 
членот  17  на овој закон.  

Заменикот го заменува директорот во случај на 
отсутност или спреченост со сите негови овластувања 
и одговорности во раководењето.  

Член 22 
Директорот на Бирото е одговорен за својата работа 

и за работата на Бирото пред Владата на Република 
Македонија и министерот за образование и наука. 

Директорот на Бирото донесува годишна програма 
за работа на Бирото и го организира нејзиното спрове-
дување. 

Директорот за својата работа и за работата на Биро-
то поднесува  годишен извештај до министерот за 
образование и наука, а по потреба и до Владата на Ре-
публика Македонија.  

Член 23 
За вршење на стручните работи од надлежност на 

Бирото, директорот може да формира стручни тимови 
со учество на надворешни стручни и научни експерти.  

Составот и бројот на членовите на стручните тимо-
ви ги утврдува со решение,  директорот на Бирото. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 24 
Постојните стручни државни службеници на Биро-

то кои не ги исполнуваат посебните услови од членот 
17 на овој закон, се должни во рок од две години од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон да ги испол-
нат посебните услови, во спротивно им престанува ра-
ботниот однос.  
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Одредбите од ставот 1 на овој член не се однесува-
ат на стручните државни службеници ако на денот на 
влегувањето во сила на овој закон имаат уште пет го-
дини до остварување на правото на старосна пензија. 

 
Член 25 

Постојните државни службеници на Бирото кои не 
ги вршат работите од членот 6 на овој закон продолжу-
ваат да ги вршат работите на работните места на кои се 
затекнати на денот на влегувањето во сила на овој за-
кон согласно со Законот за државните службеници. 

 
Член 26 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува од 1 јануари 2007 година. 

__________ 
 

L I G J 
PËR BYRONË E ZHVILLIMIT TË ARSIMIT 

 
I. DISPOZITA THEMELORE 

 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen kompetencat e Byrosë për 
zhvillimin e arsimit (në tekstin e mëtejmë: Byroja), si dhe 
çështje të tjera me rëndësi për zhvillimin dhe përparimin e 
edukimit dhe arsimit. 

 
Neni 2 

Byroja është organ i administratës shtetërore në 
përbërje të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me cilësinë 
e personit juridik dhe kryen punë profesionale me rëndësi 
për zhvillimin dhe përparimin e edukimit dhe arsimit në 
Republikën e Maqedonisë.   

Neni 3 
Kompetencat e veta të përcaktuara me këtë ligj dhe ligj tjetër, 

Byroja i kryen në bazë të parimeve të ligjshmërisë, 
profesionalizimit, përgjegjësisë, efikasitetit dhe transparencës. 

Kryerjen e punëve nga kompetenca e vet, Byroja e 
bazon në metodat shkencore dhe profesionale në edukim 
dhe arsim dhe në qasjen strategjike në zbatimin e tyre.   

Neni 4 
Organizimi i brendshëm i Byrosë përcaktohet në pajtim 

me kompetencat e saj, në bazë të ligjit, dispozitave dhe 
akteve të tjera që kanë të bëjnë me format organizative dhe 
në pajtim me zhvillimin e rrjetit të shkollave dhe gjuhën në 
të cilën realizohet mësimi. 

Selia e Byrosë është në Shkup. 
 

II. KOMPETENCAT E BYROSË  
Neni 5 

Byroja është kompetente për përcjelljen, hulumtimin, 
përparimin dhe zhvillimin e veprimtarisë edukative-
arsimore në sferën e arsimit parashkollor, fillor, të 
gjimnazit, të mesëm profesional dhe të specializuar, arsimit 
të fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore, arsimit të të 
rriturve, konvikteve të nxënësve, si dhe arsimit të fëmijëve 
të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë jashtë vendit 
për mësimin e gjuhës amtare dhe kulturës.   

Neni 6 
Në kryerjen e kompetencave të përcaktuara me këtë 

ligj, Byroja:  
 1) i propozon ministrit të Arsimit dhe Shkencës 

koncepte për zhvillimin e sistemit edukativo-arsimor dhe i 
propozon plan-programe mësimore për arsimin 
parashkollor, fillor, të mesëm dhe të specializuar, arsimin e 
nxënësve me nevoja të veçanta arsimore dhe për arsimin e 
të rriturve; 

2) organizon dhe realizon aktivitete për zhvillimin 
profesional të kuadrove edukative arsimore dhe 
udhëheqëse; 

3)  kryen dhe organizon hulumtime në sferën e arsimit; 
4) kryen punë këshillëdhënëse profesionale për 

përmirësimin e kualitetit në institucionet edukative arsimore; 
5) përpilon standarde arsimore, standarde të arritjeve të 

nxënësve dhe realizon aktivitete për vlerësimin e arritjeve 
të nxënësve; 

6) përpilon koncept për libër mësimor, program për 
botimin e librave mësimorë dhe metodologji për vlerësimin 
profesional të dorëshkrimeve të librit mësimor dhe për 
vlerësimin e kualitetit të librit mësimor; 

7) kryen veprimtari botuese të lidhur me zhvillimin e 
veprimtarisë edukative arsimore  dhe 

8) vendos dhe zhvillon sistemin informativ dokumentues 
në sferën e arsimit që është në kompetencë të saj.    

Neni 7 
Në kryerjen e kompetencave nga neni 6 pika 1 e këtij 

ligji, Byroja i kryen punët si vijon:  
- përgatit analiza dhe në bazë të të njëjtave i përcakton 

nevojat për zhvillimin e sistemit edukativo-arsimor, si dhe 
nevojat për zhvillimin e plan-programeve mësimore; 

- organizon diskutime profesionale për nevojat e 
përpilimit të plan-programeve mësimore;  

- përgatit dhe i propozon ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës plan-programe mësimore; 

- ngrit iniciativë për përpilimin e programeve 
mësimore; 

- planifikon në bazë afatgjate rishqyrtimin e plan-
programeve ekzistuese mësimore; 

- kryen rishqyrtimin periodik të harmonizimit të 
programeve mësimore dhe qëllimeve të arsimit, në pajtim 
me dokumentet strategjike dhe ligjet; 

- përgatit plane vjetore për nevojat e ndryshimit dhe 
plotësimit të programeve ekzistuese mësimore, përkatësisht 
për përpilimin e programeve të reja mësimore; 

- i realizon furnizimet publike për sigurimin e 
shërbimeve në përgatitjen e programeve të reja mësimore, 
përkatësisht modernizimin e programeve ekzistuese 
mësimore, në pajtim me ligjin; 

- e përcjell kryerjen e shërbimeve të ofertuesve të 
zgjedhur të shërbimeve, lidhur me kualitetin dhe kryerjen e 
shërbimeve sipas afateve të përcaktuara;  

- paraqet informata për plan-programet e përpiluara 
mësimore në Inspektoratin shtetëror të arsimit dhe në 
institucionet edukative arsimore; 

- bën promovimin dhe jep drejtime didaktike për 
zbatimin e plan-programeve mësimore; dhe 

- e përcjell zbatimin e plan-programeve mësimore në 
kuadër të kompetencave të saj.  

Neni 8 
Në realizimin e kompetencave nga neni 6 pika 2 e këtij 

ligji, Byroja i kryen punët si vijon:  
- përpilon analiza dhe në bazë të të njëjtave i përcakton 

nevojat për zhvillimin profesional të kuadrit edukativo-
arsimor dhe udhëheqës; 

- organizon diskutime tematike lidhur me zhvillimin 
profesional të kuadrit edukativo-arsimor dhe udhëheqës; 

- përpilon plan afatgjatë për nevojat e trajnimit të 
kuadrit edukativo-arsimor dhe udhëheqës; 

- përpilon plan afatgjatë dhe planin vjetor të 
aktiviteteve për trajnimin e kuadrit edukativo-arsimor dhe 
udhëheqës; 

- bën bashkimin e planeve dhe kërkesës së aktiviteteve 
për trajnimin e kuadrit edukativo-arsimor dhe udhëheqës; 

- i zbaton procedurat e akreditimit për sigurimin e 
shërbimeve lidhur me zbatimin e programeve për trajnimin 
e kuadrit edukativo-arsimor dhe udhëheqës;  

- lidh marrëveshje me institucionet e akredituara, 
institucione dhe persona të tjerë juridikë për realizimin e 
trajnimeve të kuadrit edukativo-arsimor dhe udhëheqës; 

- e përcjell realizimin e shërbimeve të institucioneve të 
akredituara, institucioneve dhe personave të tjerë juridikë, 
sa i përket kualitetit dhe kryerjes së shërbimeve sipas 
afateve të përcaktuara;  
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- grumbullon informata nga kuadri edukativo-arsimor 
dhe udhëheqës lidhur me programet e trajnimit; 

- siguron kualitet përmes evaluacionit të programeve 
për trajnimin e kuadrove në institucionet edukative 
arsimore në bashkëpunim me Inspektoratin shtetëror të 
arsimit; dhe 

- jep informata për shqyrtimet e konstatuara nga 
zhvillimi profesional i kuadrit edukativo-arsimor dhe 
udhëheqës shkollave dhe institucioneve të tjera.   

Neni 9 
Në realizimin e kompetencave nga neni 6 pika 3 e këtij 

ligji, Byroja i kryen punët si vijon:  
- kryen studime dhe hulumtime zhvillimore dhe 

aksionare lidhur me        zhvillimin dhe përparimin e punës 
edukative arsimore; 

- organizon diskutime profesionale dhe shkencore për 
hulumtimin e problemeve dhe temave aktuale në arsim te 
ne dhe në vendet e tjera; 

- përgatit plane afatgjate për hulumtime themelore në 
bashkëpunim me institucionet e arsimit sipëror në 
Republikën e Maqedonisë dhe institucionet ndërkombëtare; 

- përpilon plane vjetore për hulumtime zhvillimore; 
- përpilon strategji për zhvillimin e arsimit dhe 

edukimit; 
- nxit paraqitjen e propozimeve për hulumtime në 

arsim, nga institucionet e arsimit sipëror dhe institucionet 
shkencore dhe shkollat; 

- e organizon dhe koordinon punën e ekipeve 
profesionale që punojnë në hulumtimet zhvillimore; 

- i realizon furnizimet publike për sigurimin e 
shërbimeve lidhur me hulumtimet themelore në arsim; 

- e përcjell realizimin e hulumtimeve dhe i informon 
shkollat dhe institucionet e tjera; 

- në bashkëpunim me institucionet e arsimit sipëror dhe 
institucionet shkencore, kryen evaluacionin e relevancës së 
hulumtimeve në arsim; dhe 

- e nxit zbatimin e rezultateve nga hulumtimet në sferën 
e arsimit.  

Neni 10 
Në realizimin e kompetencave nga neni 6 pika 4 e këtij 

ligji, Byroja i kryen punët si vijon:  
- i jep ndihmë këshillëdhënëse profesionale shkollës 

për ndryshimet konceptuare dhe sistemore në sistemin 
edukativo-arsimor; 

- jep këshilla profesionale për vetevaluacionin e 
shkollës dhe përpilimin  planeve zhvillimore; 

- i koordinon aktivitetet bashkë me ekipin udhëheqës të 
shkollës, për përpilimin dhe zbatimin e planeve aksionare për 
masat që duhet të ndërmerren pas evaluacionit integral të kryer;   

- propozon standarde për sistemin mentor të kuadrit 
edukativo-arsimor; 

- u ofron ndihmë të rregullt profesionale shkollave për 
përgatitjen dhe zbatimin e projekteve shkollore në pajtim 
me planet zhvillimore; 

- kryen punën e rregullt këshillëdhënëse profesionale 
për arsimtarët dhe edukatorët lidhur me mësimin e lëndëve 
të përgjithshme arsimore dhe sferave mësimore, si dhe për 
përcjelljen, kontrollin dhe notimin e nxënësve; 

- u jep ndihmë profesionale shkollave me nxënësit me 
prirje dhe të talentuar dhe propozon masa për përkrahjen e 
tyre;  

- u jep orientime shkollave për shfrytëzimin e resurseve 
profesionale në nivel shtetëror dhe ndërkombëtar; 

- kryen punën instruktive të mentorit dhe ofron ndihmë 
intervenuese për kuadrin edukativo-arsimor; 

- nxit dhe organizon aktivitete për këmbimin e diturive 
dhe përvojës profesionale ndërmjet shkollave; 

- bashkëpunon me organet e komunës dhe të Qytetit të 
Shkupit për nevojat e tyre gjatë propozimit të plan-
programeve mësimore; dhe 

- bashkëpunon me shkollat, me organet e komunave 
dhe të Qytetit të Shkupit për përmirësimin e kualitetit të 
mësimit. 

Neni 11 
Në realizimin e kompetencave nga neni 6 pika 5 e këtij 

ligji, Byroja i kryen punët si vijon:  
- organizon seminare profesionale, këshillime e 

ngjashëm, në tema që kanë të bëjnë me standardet arsimore 
të arritjeve të nxënësve; 

- bashkëpunon me ekipe profesionale për përcaktimin e 
standardeve arsimore për arritjet e nxënësve; 

- përgatit standarde arsimore për arritjet e nxënësve për 
lëndët mësimore dhe sferat e arsimit dhe edukimit; 

- u jep ndihmë profesionale shkollave për zbatimin e 
standardeve arsimore për notimin e arritjeve të nxënësve; 

- zhvillon mënyra dhe procedura moderne didaktike për 
përcjelljen, kontrollin dhe notimin e arritjeve të nxënësve; 

- merr pjesë në organizimin dhe realizimin e maturës 
shtetërore dhe provimeve të tjera të jashtme; dhe 

- kryen vlerësime të jashtëzakonshme të jashtme të 
arritjeve të nxënësve; 

- përpilon analiza për arritjet e nxënësve në zotërimin e 
mësimit, si dhe për rezultatet nga realizimi i provimeve në 
fund të arsimit katërvjeçar; 

- organizon trajnimin e arsimtarëve për mënyrat dhe 
teknikat e përcjelljes, kontrollit dhe notimit të nxënësve; 

- kryen hulumtime për notimin e nxënësve në arsim; dhe 
- u jep informata shkollave, enteve dhe institucioneve 

të tjera për vlerësimet e konstatuara për arritjet e nxënësve. 
 

Neni 12 
Në realizimin e kompetencave nga neni 6 pika 6 e këtij 

ligji, Byroja i kryen punët si vijon:  
- përgatit koncept për librat mësimorë për arsimin e 

mesëm dhe fillor dhe metodologjinë për vlerësimin e 
dorëshkrimeve dhe kualitetit të librave mësimorë; 

- propozon programin për botimin e librave mësimorë 
për arsimin dhe edukimin parashkollor, fillor dhe të 
mesëm; 

- propozon programe për botimin e librave mësimorë 
për programin mësimor eksperimental; 

- në mënyrë permanente e përcjell kualitetin e librave 
mësimorë, revistave për fëmijë dhe literaturës plotësuese 
nga sfera e edukimit dhe arsimit  dhe 

- jep ndihmë profesionale për harmonizimin e 
dorëshkrimeve për libra mësimorë me konceptin për libër 
mësimor dhe me plan-programet mësimore dhe për 
literaturën profesionale, revista dhe publikime që 
kontribuojnë për zhvillimin e edukimit dhe arsimit.  

Neni 13 
Në realizimin e kompetencave nga neni 6 pika 7 e këtij 

ligji, Byroja i kryen punët si vijon:  
- botimin e plan-programeve mësimore për arsimin 

parashkollor, fillor, të mesëm, arsimin e specializuar, 
arsimin e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore dhe për 
arsimin fillor të të rriturve dhe shpalljen e tyre në faqen 
zyrtare të Internetit të ministrisë; 

- botimin e doracakëve dhe literaturës tjetër ndihmëse për 
edukatorët, arsimtarët dhe bashkëpunëtorët profesionalë 
dhe shpalljen e tyre në faqen zyrtare të Internetit të 
ministrisë; 

- propozimin e formularëve për evidencën pedagogjike 
dhe dokumentacionin; 

-botimin e dokumentacionit pedagogjik dhe evidencës 
për arsimin fillor, si dhe të librit kryesor dhe ditarit të 
paraleles për arsim të mesëm; 

- i realizon furnizimet publike për shtypjen e 
dokumentacionit pedagogjik dhe evidencës nga alineja 4 e 
këtij neni dhe të njëjtat i dorëzon falas në shkolla; 

-e përcjell realizimin e shërbimeve të ofertuesve të 
zgjedhur të shërbimeve, sa i përket kualitetit dhe kryerjes 
së shërbimeve sipas afateve të përcaktuara;  

- botimin e revistës për çështje teorike e praktike në 
sferën e arsimit dhe edukimit; 

- botimin e materialit promovues për aktualitetet në 
edukim dhe arsim dhe shpalljen e tyre në faqen zyrtare të 
Internetit të Ministrisë;  
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- botimin e katalogut të programeve të akredituara për 
trajnimin e kuadrove edukative arsimore dhe shpalljen e tij 
në faqen zyrtare të Internetit të ministrisë;  

- botimin e katalogjeve të diturive dhe shpalljen e tyre 
në faqen zyrtare të Internetit të ministrisë; dhe 

- botimin e katalogut të librave mësimorë të lejuar dhe 
shpalljen e tij në faqen zyrtare të Internetit ministrisë.  

 
Neni 14 

Në realizimin e kompetencave nga neni 6 pika 8 e këtij 
ligji, Byroja i kryen punët si vijon:  

- vendosjen e sistemit informativ dhe të bazës së të 
dhënave për arsimin parashkollor, fillor, të mesëm, arsimin 
e specializuar, arsimin e nxënësve me nevoja të veçanta 
arsimore dhe arsimin e të rriturve; 

- grumbullimin, rregullimin dhe përpunimin e 
informatave dhe të dhënave nga sfera e arsimit 
parashkollor, fillor, të mesëm, edukimit të specializuar, 
arsimit të nxënësve me nevoja të posaçme arsimore dhe 
arsimit të të rriturve; 

- grumbullimin, rregullimin dhe ruajtjen e 
dokumentacionit pedagogjik me rëndësi për arsimin në 
Republikën e Maqedonisë (planet mësimore, programet, 
librat mësimorë, monografitë, etj.); 

- përpunimin e të dhënave nga hulumtimet, provimet 
përfundimtare, të maturës, provimet pranuese e të tjera për 
nevojat e veta ose për nevojat e Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës; dhe  

- furnizimin me literaturë profesionale dhe revista nga 
vendi dhe jashtë për nevojat e veta. 

 
III. ORGANIZIMI I BYROSË  

Neni 15 
Pozicionimi organizativ i Byrosë rregullohet me aktin e 

organizimit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.  
Emri i vendeve të punës, detyrat dhe fushëveprimi i 

punës dhe numri i kryerësve në Byro, rregullohen me aktin 
për sistematizimin e vendeve të punës.   

 
Neni 16 

Për kryerjen e punëve nga kompetenca e Byrosë jashtë 
selisë, e veçanërisht për kryerjen e punës profesionale 
këshillëdhënëse dhe instruktive të mentorit të kuadrit 
edukativo-arsimor dhe udhëheqës nga neni 10 i këtij ligji, 
krijohen forma organizative që përcaktohen me aktin e 
organizimit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.  

 
Neni 17 

Punët nga neni 6 të këtij ligji nga kompetenca e Byrosë i 
kryejnë nëpunësit shtetërorë, të cilët përveç kushteve të 
përgjithshme për punësim, të përcaktuara me Ligjin për nëpunësit 
shtetërorë, i plotësojnë edhe kushtet e veçanta si vijojnë:   

- kanë së paku përvojë pesëvjeçare në punën edukative 
arsimore; 

- kanë të botuara punime profesionale, përkatësisht 
shkencore që janë me rëndësi për përparimin e edukimit 
dhe arsimit; 

- kryejnë hulumtime dhe zotërojnë me metodologjinë e 
punës shkencore hulumtuese, në sferën e edukimit dhe 
arsimit; 

- kanë marrë pjesë në tubime shkencore profesionale 
për arsim, me punimet e veta; dhe  

shërbehen me një gjuhë të huaj. 
 

Neni 18 
Për kryerjen e punëve nga kompetenca e vet, Byroja 

drejtpërdrejt bashkëpunon me Inspektoratin shtetëror të 
arsimit, institucione të arsimit sipëror dhe shkencore, 
organet e komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit, 
shkollat, institucionet ndërkombëtare të arsimit si dhe me 
institucione të tjera dhe shoqata të qytetarëve.  

Byroja bashkëpunon me Inspektoratin shtetëror të arsimit 
për promovimin e kualitetit të arsimit, veçanërisht për sferat si 
vijon: organizimin dhe realizimin e mësimit, kushtet dhe 
kulturën e institucioneve edukative arsimore, menaxhimin, 

zhvillimin profesional të kuadrove edukative arsimore dhe 
udhëheqëse, komunikimeve dhe marrëdhënieve me opinionin, 
bashkëpunimin me prindërit dhe mjedisin. 

Për çështjet e përsosjes profesionale të nëpunësve 
shtetërorë, Byroja veçanërisht bashkëpunon me 
institucionet e arsimit të lartë dhe shkencore. 

 
IV.  FINANCIMI I VEPRIMTARISË SË BYROSË 

 
Neni 19 

Mjetet për financimin e Byrosë sigurohen nga Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë.  

Byroja mund të realizojë hyrje të veta, hyrje nga 
donacionet dhe nga burime të tjera të përcaktuara me këtë ligj. 

Byroja mund të marrë pjesë në financimin e 
hulumtimeve nga sfera e arsimit që i realizojnë 
institucionet e tjera.  

 
V. UDHËHEQJA DHE ORGANET PROFESIONALE TË 

BYROSË  
Neni 20 

Me Byronë udhëheq drejtori. 
Drejtori mund të ketë zëvendës. 
Drejtorin dhe zëvendësdrejtorin e Byrosë me 

propozimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, i emëron 
dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë me 
mandat prej katër vjetësh. 

 
Neni 21 

Drejtor dhe zëvendësdrejtor të Byrosë, mund të 
emërohet personi që ka së paku pesë vjet përvojë pune në 
punën edukative arsimore dhe që i plotëson kushtet e tjera 
për nëpunës shtetëror nga neni 17 i këtij ligji.  

Zëvendësi e zëvendëson drejtorin në rast të mungesës 
ose pengesës, me të gjitha autorizimet dhe përgjegjësitë e 
tij në udhëheqje.  

Neni 22 
Drejtori i Byrosë mban përgjegjësi për punën e tij dhe 

për punën e Byrosë, para Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë dhe ministrit të Arsimit dhe Shkencës. 

Drejtori i Byrosë miraton programin vjetor për punën e 
Byrosë dhe e organizon realizimin e tij. 

Drejtori për punën e tij dhe për punën e Byrosë paraqet 
raportin vjetor te ministri i Arsimit dhe Shkencës e sipas 
nevojës edhe në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 23 

Për kryerjen e punëve profesionale nga kompetenca e Byrosë, 
drejtori mund të formojë ekipe profesionale me pjesëmarrjen e 
ekspertëve të jashtëm profesionalë dhe shkencorë.  

Përbërjen dhe numrin e anëtarëve të ekipeve 
profesionale, i përcakton me aktvendim drejtori i Byrosë. 

 
VI. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE  

Neni 24 
Nëpunësit ekzistues profesionalë shtetërorë të Byrosë 

që nuk i plotësojnë kushtet e veçanta nga neni 17 i këtij 
ligji, obligohen që në afat prej dy vjetësh nga dita e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji, t’i plotësojnë kushtet e veçanta, në të 
kundërtën u pushon marrëdhënia e punës.  

Dispozitat nga paragrafi 1 i këtij neni nuk kanë të bëjnë 
me nëpunësit profesionalë shtetërorë, nëse në ditën e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji, kanë edhe pesë vjet deri në realizimin 
e së drejtës për pension sipas pleqërisë.  

Neni 25 
Nëpunësit ekzistues shtetërorë të Byrosë që nuk i kryejnë 

punët nga neni 6 i këtij ligji, vazhdojnë t’i kryejnë punët në 
vendet e punës në të cilat kanë qenë deri në ditën e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji, sipas Ligjit për nëpunësit shtetërorë.  

 
Neni 26 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes 
në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa 
do të zbatohet nga 1 janari 2007. 
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482. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИ-
ЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИ-
ТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ НАМЕНЕТ ЗА ПРО-
ЕКТОТ ЗА АД МЕПСО, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ 
АД МЕПСО - ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИ-
ЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ-
ОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  И 
МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ  

Се прогласува Законот за гаранција на Република 
Македонија на обврските по Договорот за заем наме-
нет за Проектот за АД МЕПСО, кој ќе се склучи меѓу 
АД МЕПСО - Пренос на електрична енергија и управу-
вање со електроенергетскиот систем, во државна сопс-
твеност  и Меѓународната банка за обнова и развој,  

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 март 2006 година.  
      Број 07-1236/1                              Претседател 
20 март 2006 година               на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р.  

Претседател на Собранието 
на Република Македонија, 

д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ НА-
МЕНЕТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА АД МЕПСО, КОЈ ЌЕ 
СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ АД МЕПСО - ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДР-
ЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  И МЕЃУНАРОДНАТА 

БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ  
Член 1 

Република Македонија го гарантира намирувањето 
на обврските и исполнувањето на одредбите од Дого-
ворот за заем наменет за Проектот за АД МЕПСО, кој 
ќе се склучи меѓу АД МЕПСО - Пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост и  Меѓународната банка за об-
нова и развој, во износ од      20.700.000 евра, во рокови 
и услови предвидени во Договорот за заем, само во 
случаите кога АД МЕПСО - Пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост нема да ги исполнува и серви-
сира обврските од Договорот за заем.  

Член 2 
Условите и начинот на користење на заемот од членот 

1 на овој закон, ќе бидат утврдени со Договорот за заем 
меѓу АД МЕПСО - Пренос на електрична енергија и упра-
вување со електроенергетскиот систем, во државна сопс-
твеност и Меѓународната банка за обнова и развој. 

 
Член 3 

Сите финансиски обврски кои произлегуваат од До-
говорот за заем од членот 1 на овој закон, како и серви-
сирањето на заемот ќе го врши АД МЕПСО - Пренос 
на електрична енергија и управување со електроенер-
гетскиот систем, во државна сопственост од приходите 
кои ги остварува, во рокови и услови утврдени во До-
говорот за заем.  

Член 4 
Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој за-

кон е 17 години, со вклучен грејс период од пет години 
и каматна стапка од ЛИБОР +0,75% годишно. 

Заемот ќе се отплаќа на 24 полугодишни ануитети од 
кои почнувајќи од 15 април 2011 година до 15 април 2022 
година ќе се отплаќаат 23 еднакви полугодишни ануитети 
во износ од 865.000 евра и на 15 октомври 2022 година ќе 
се отплати последниот ануитет во износ од 805.000 евра. 

Во грејс периодот од пет години, што претставува и 
период на реализација на проектот, ќе се плаќа само 
каматата на заемот.  

Член 5 
На или веднаш по датумот на влегувањето во сила 

на Договорот за заем од членот  2 на овој закон, се пла-
ќа еднократна провизија - трошок во износ од 1% од 
износот на заемот. Износот на еднократната провизија 
може да биде и помала од 1% врз основа на претходно 
донесена одлука на Меѓународната банка за обнова и 
развој - Светска банка. 

На износот на неповлечените средства од заемот се 
плаќа провизија во  висина од 0,75% годишно пропи-
шана од страна на Меѓународната банка за обнова и 
развој - Светска банка. 

Провизијата од ставот 2 на овој член се плаќа полуго-
дишно и тоа на 15 април и на 15 октомври секоја година.  

Член 6 
Доколку пристигнатите обврски по основ на камата 

и главнина, во роковите утврдени со Договорот за за-
ем, во име на АД МЕПСО - Пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост ги плати Република Македони-
ја, АД МЕПСО - Пренос на електрична енергија и 
управување со електроенергетскиот систем, во држав-
на сопственост е должно во рок од 30 дена од денот на 
извршувањето на обврската, да пренесе во корист на 
сметката на приходите на Буџетот на Република Маке-
донија, денарски средства во висина на извршеното 
плаќање, зголемено за пресметаната камата и за наста-
натите трошоци поврзани со соодветната трансакција. 

Министерот за финансии може да издаде налог до 
Управата за јавни приходи за блокирање на средствата 
на АД МЕПСО - Пренос на електрична енергија и 
управување со електроенергетскиот систем, во држав-
на сопственост по основ на враќање на ДДВ со цел да 
се инамират пристигнатите обврски кон кредиторот, 
односно да се надоместат  на државата денарски средс-
тва во висина на извршеното плаќање, зголемено за 
пресметаната камата и за настанатите трошоци поврза-
ни со соодветната трансакција.  

Член 7 
За регулирање на меѓусебните права и обврски, кои 

произлегуваат од Договорот за заем и Договорот за га-
ранција, Министерството за финансии и АД МЕПСО - 
Пренос на електрична енергија и управување со еле-
ктроенергетскиот систем, во државна сопственост ќе 
склучат посебен договор.  

Член 8 
 Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 
__________ 

 
L I G J 

PËR GARANCINË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
NDAJ OBLIGIMEVE PËR MARRËVESHJEN PËR HUA 
DEDIKUAR PËR PROJEKTIN E SHA EPMSO, QË DO 
TË LIDHET NDËRMJET SHA EPMSO – PËRÇIMI I 
ENERGJISË ELEKTRIKE DHE MENAXHIMI ME 
SISTEMIN ELEKTROENERGJETIK, NË PRONËSI 
SHTETËRORE DHE BANKËS NDËRKOMBËTARE 

PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM  
Neni 1 

Republika e Maqedonisë e garanton përmbushjen e 
obligimeve dhe plotësimin e dispozitave nga Marrëveshja 
për hua dedikuar për Projektin e SHA EPMSO, që do të 
lidhet ndërmjet SHA EPMSO – Përçimi i energjisë 
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elektrike dhe menaxhimi me sistemin elektroenergjetik, në 
pronësi shtetërore dhe Bankës Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe zhvillim, në shumë prej 20. 700 000 euro, 
në afatet dhe kushtet e parapara me Marrëveshjen për hua, 
vetëm në rastet kur SHA EPMSO – Përçimi i energjisë 
elektrike dhe menaxhimi me sistemin elektroenergjetik, në 
pronësi shtetërore nuk do t’i plotësojë dhe përmbushë 
obligimet nga Marrëveshja për hua.  

Neni 2 
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i këtij 

ligji, do të përcaktohen me Marrëveshjen për hua ndërmjet SHA 
EPMSO – Përçimi i energjisë elektrike dhe menaxhimi me 
sistemin elektroenergjetik, në pronësi shtetërore dhe Bankës 
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim.  

Neni 3 
Të gjitha obligimet financiare që dalin nga Marrëveshja 

për hua nga neni 1 i këtij ligji, si dhe përmbushjen e huas, 
do t’i kryejë SHA EPMSO – Përçimi e energjisë elektrike 
dhe menaxhimi me sistemin elektroenergjetik, në pronësi 
shtetërore, nga hyrjet që i realizon, në afatet dhe kushtet e 
përcaktuara në Marrëveshjen për hua. 

  
Neni 4 

Afati i pagimit të huas nga neni 1 i këtij ligji është 17 
vjet, me grejs periudhë të përfshirë prej  pes vjetësh dhe 
shkallë të kamatës prej LIBOR  +0,75% në vit. 

Huaja do të paguhet  në 24 anuitete gjysmëvjetore prej 
të cilave duke filluar prej 15 prillit të vitit 2011 deri më 15 
prill të vitit 2022, do të paguhen 23 anuitete të barabarta 
gjysmëvjetore në shumë prej 865. 000 euro dhe më 15 tetor 
të vitit 2022 do të paguhet anuiteti i fundit në shumë prej 
805. 000 euro. 

Në grejs periudhën prej  pes vjetësh, që paraqet edhe 
periudhën e realizimit të projektit, do të paguhet vetëm 
kamata e huas.  

Neni 5 
Në datën ose menjëherë pas datës së hyrjes në fuqi të 

Marrëveshjes për hua nga neni 2 i këtij ligji, paguhet 
provizion i njëhershëm-shpenzimi në shumë prej 1% nga 
shuma e huas. Shuma e provizionit të njëhershëm mund të 
jetë edhe më e vogël se 1%, në bazë të aktvendimit të 
miratuar paraprakisht të Bankës Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe Zhvillim - Bankës Botërore. 

Për shumën e mjeteve të patërhequra nga huaja, 
paguhet provizion në lartësi prej 0,75% në vit, të 
përcaktuar nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim - Banka Botërore. 

Provizioni nga paragrafi 2 i këtij neni, paguhet në 
gjysmëvjetor dhe atë më 15 prill dhe më 15 tetor për çdo vit. 

 
Neni 6 

Nëse obligimet e arritura në bazë të kamatës dhe 
kryegjësë, në afatet e përcaktuara me Marrëveshjen për 
hua, në emër të SHA EPMSO – Përçimi i energjisë 
elektrike dhe menaxhimi me sistemin elektroenergjetik, në 
pronësi shtetërore i paguan Republika e Maqedonisë, SHA 
EPMSO – Përçimi i energjisë elektrike dhe menaxhimi me 
sistemin elektroenergjetik, në pronësi shtetërore, obligohet 
që në afat prej 30 ditësh nga dita e kryerjes së obligimit, të 
bartë në dobi të llogarisë së hyrjeve të Buxhetit të 
Republikës së Maqedonisë, mjetet në denarë në shumën e 
pagesës së kryer, të shtuar me kamatën e përllogaritur dhe 
shpenzimet e krijuara lidhur me transaksionin përkatës. 

Ministri i Financave mund të lëshojë urdhëresë te 
Drejtoria e Hyrjeve Publike për bllokimin e mjeteve të 
SHA EPMSO – Përçimi i energjisë elektrike dhe 
menaxhimi me sistemin elektroenergjetik në pronësi 
shtetërore, në bazë të kthimit të TVSH–së me qëllim që të 
përmbushen obligimet e arritura ndaj kreditorit, 
përkatësisht t’i kompensohen shtetit mjetet në denarë në 
shumën e pagesës së kryer, të shtuar me kamatën e 
përllogaritur dhe për shpenzimet e krijuara lidhur me 
transaksionin përkatës. 

Neni 7 
Për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të 

ndërsjella, që dalin nga Marrëveshja për hua dhe 
Marrëveshja për garanci, Ministria e Financave dhe SHA 
EPMSO – Përçimi i energjisë elektrike dhe menaxhimi me 
sistemin elektroenergjetik në pronësi shtetërore, do të 
lidhin marrëveshje të veçantë. 

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
483. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

Владата на Република Македонија,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 20 март 2006 година. 
 

      Број 07-1229/1                              Претседател 
20 март 2006 година              на Република Македонија,                       
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

 
Претседател на Собранието 
на Република Македонија, 

д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за Владата на Република Македонија 

("Службен весник на Република Македонија" број 
59/2000, 12/2003 и 55/2005), членот 14 се менува и гласи: 

"Претседателот на Владата ужива имунитет, како и 
пратениците во Собранието на Република Македонија. 
За неговиот имунитет одлучува Собранието." 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија".  

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E 

LIGJIT PËR QEVERINË E REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË 

 
Neni 1 

Në Ligjin për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë 
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
59/2000, 12/2003 dhe 55/2005), neni 14 ndryshon si vijon: 

“Kryetari i Qeverisë gëzon imunitet, si edhe deputetët 
në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Për imunitetin e 
tij vendos Kuvendi”. 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  
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484. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИОТ 

БУЏЕТ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 20 март 2006 година.  
      Број 07-1231/1                              Претседател 
20 март 2006 година              на Република Македонија,                       
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р.  

Претседател на Собранието 
на Република Македонија, 

д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИОТ БУЏЕТ  

Член 1 
Во Законот за судскиот буџет ("Службен весник на 

Република Македонија" број 60/2003), во членот 1 став 
2  точката на крајот на реченицата се брише и се дода-
ваат зборовите: "и Академијата за обука на судии и јав-
ни обвинители".  

Член 2 
Во членот 2 ставот 1 се менува и гласи: 
"Судскиот буџет претставува годишна процена на 

приходите и трошоците на судската власт и на Акаде-
мијата за обука на судии и јавни обвинители, што ги 
утврдува Собранието на Република Македонија и е на-
менет за финансирање на судската власт и Академијата 
за обука на судии и јавни обвинители." 

 
Член 3 

Во членот 4 став 2  точката на крајот на реченицата 
се брише и се додаваат зборовите: "и на Академијата за 
обука на судии и јавни обвинители".  

Член 4 
Во членот 5 став 1 во точката 1 по алинејата 6 се 

додаваат четири нови алинеи 7, 8, 9 и 10, кои гласат: 
"- за платите и надоместоците на вработените во 

Академијата за обука на судии и јавни обвинители;  
- за стоки и услуги за работа на Академијата за обу-

ка на судии и јавни обвинители;  
- плаќањата за други трошоци од редовната работа 

на Академијата за обука на судии и јавни обвинители и 
- за почетна обука на кандидати за судии и замени-

ци на јавни обвинители и постојано стручно усовршу-
вање на судиите, јавните обвинители, нивните замени-
ци, на судските и обвинителските службеници, како и 
на државните службеници во Министерството за прав-
да  кои вршат работи од областа на правосудството." 

Во точката 2  по алинејата 2  се додаваат две нови 
алинеи 3 и 4, кои гласат: 

"- набавката на капитални средства за Академијата 
за обука на судии и јавни обвинители и 

- инвестиционо одржување на објектите и опремата 
на Академијата за обука на судии и јавни обвинители." 

 
Член 5 

Во членот 7 став 1 зборот "осум"  се заменува со 
зборот "десет". 

Во ставот 3 алинеја 4 зборот "тројца" се заменува 
со зборот "четворица", а по алинејата 4, се додава нова 
алинеја 5, која гласи: 

"- директорот на Академијата за обука на судии и 
јавни обвинители." 

Член 6 
Во членот 9 став 1 алинеја 2 по зборот "судовите" 

се додаваат зборовите: "и на Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители". 

Во ставот 1 алинеја 3 по зборот "судовите" се дода-
ваат зборовите: "и во Академијата за обука на судии и 
јавни обвинители".  

Член 7 
Во членот 11 алинеја 2 по зборот "судовите" се до-

даваат зборовите: "и на Академијата за обука на судии 
и јавни обвинители".  

Член 8 
Во членот 13 ставот 1 се менува и гласи: 
"Судскиот буџетски совет изготвува циркулар во 

кој се содржани главните насоки за изготвување на фи-
нансиските планови на судовите и на Академијата за 
обука на судии и јавни обвинители и ги доставува до 
судовите и до Академијата за обука на судии и јавни 
обвинители."  

Член 9 
Во членот 14 во воведната реченица на ставот 1 по 

зборот "судовите" се додаваат зборовите: "и Академи-
јата за обука на судии и јавни обвинители".  

Член 10 
Членот 16 се менува и гласи:  
"Претседателот на судот и директорот на Академијата 

за обука на судии и јавни обвинители се одговорни за из-
вршувањето на финансискиот план во судот, односно во 
Академијата за обука на судии и јавни обвинители."  

Член 11 
Во членот 17 став 1 по зборовите: "претседателот на 

судот" се додаваат зборовите: "и од директорот на Акаде-
мијата за обука  на судии и обвинители", а по зборовите: 
"Републичкиот судски совет"  се додаваат зборовите: 
"Академијата за обука  на судии и обвинители". 

Во ставот 2 по зборот "судовите" се додаваат зборо-
вите: "и во Академијата за обука на судии и јавни об-
винители".  

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на обја-

вувањето во "Службен весник на Република Македонија". 
__________  

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN 
E LIGJIT PËR BUXHETIN GJYQËSOR  

Neni 1 
Në Ligjin për buxhetin gjyqësor (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 60/2003), në nenin 1 
paragrafi 2 pika në fund të fjalisë fshihet dhe shtohen 
fjalët: “dhe Akademia për trajnimin e gjykatësve dhe 
prokurorëve publikë”.  

Neni 2 
Në nenin 2 paragrafi 1, ndryshon si vijon: 
“Buxheti gjyqësor paraqet vlerësim vjetor të të hyrave 

dhe shpenzimeve të pushtetit gjyqësor dhe të Akademisë 
për trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve publikë, që i 
cakton Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dhe që i 
dedikohet financimit të pushtetit gjyqësor dhe Akademisë 
për trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve publikë”.  

Neni 3 
Në nenin  4 paragrafi 2 pika në fund të fjalisë fshihet 

dhe shtohen fjalët: “dhe të Akademisë për trajnimin e 
gjykatësve dhe prokurorëve publikë”. 

 
Neni 4 

Në nenin 5 paragrafi 1 në pikën 1, pas alinesë 6, 
shtohen katër aline të reja 7, 8, 9 dhe 10, si vijon: 

“- për rrogat dhe kompensimet e të punësuarve në 
Akademinë për trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve 
publikë; 

- për mallrat dhe shërbimet për punën e Akademisë për 
trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve publikë; 
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- për pagimin e shpenzimeve tjera nga puna e rregullt e 
Akademisë për trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve 
publikë, dhe 

- për trajnimin fillestar të kandidatëve për gjykatës dhe 
zëvendësprokurorë publikë dhe përsosjen e përhershme 
profesionale të gjykatësve, prokurorëve publikë, 
zëvendësve të tyre, të nëpunësve gjyqësorë dhe të 
prokurorive, si dhe të nëpunësve shtetërorë në Ministrinë e 
Drejtësisë, të cilët kryejnë punë nga lëmi i jurisprudencës”. 

Në nenin 2 pas alinesë 2, shtohen dy aline të reja 3 dhe 
4, si vijojnë: 

“- furnizimi i mjeteve kapitale për Akademinë për 
trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve publikë, dhe 

- mirëmbajtja investuese e objekteve dhe pajisja e Akademisë 
për trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve publikë.”  

Neni 5 
Në nenin 7 paragrafi 1 fjala “tetë”, zëvendësohet me 

fjalën “dhjetë”. 
Në paragrafin 3 në alinenë 4 fjala “tre”, zëvendësohet 

me fjalën “katër”, ndërsa pas alinesë 4, shtohet alineja e re 
5, si vijon: 

“- drejtori i Akademisë për trajnimin e gjykatësve dhe 
prokurorëve publikë.”  

Neni 6 
Në nenin  9 paragrafi 1 në alinenë 2 pas fjalës 

“gjykatësit”, shtohen fjalët: “dhe të Akademisë për 
trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve publikë”. 

Në paragrafin 1 në alinenë 3 pas fjalës “gjykatësit”, 
shtohen fjalët: “dhe në Akademinë për trajnimin e 
gjykatësve dhe prokurorëve publikë”. 

 
Neni 7 

Në nenin 11 alineja 2 pas fjalës “gjykatat”, shtohen 
fjalët: “dhe të Akademisë për trajnimin e gjykatësve dhe të 
prokurorëve publikë”.  

Neni 8 
Në nenin 13 paragrafi 1 ndryshon, si vijon: 
“Këshilli gjyqësor i buxhetit përgatit qarkore në të cilën 

përmbahen drejtimet kryesore për përgatitjen e planeve 
financiare të gjyqeve dhe të Akademisë për trajnimin e 
gjykatësve dhe prokurorëve publikë dhe i dërgon në gjyqet 
dhe në Akademinë për trajnimin e gjykatësve dhe 
prokurorëve publikë.”  

Neni 9 
Në nenin 14 në fjalinë hyrëse të paragrafit 1 pas fjalës 

“gjykatat”, shtohen fjalët: “dhe Akademia për trajnimin e 
gjykatësve dhe prokurorëve publikë”. 

 
Neni 10 

Neni 16 ndryshon, si vijon:  
“Kryetari i gjykatës dhe drejtori i Akademisë për 

trajnimin të gjykatësve dhe prokurorëve publikë janë 
përgjegjës për zbatimin e planit financiar në gjykatë, 
respektivisht në Akademinë për trajnimin e gjykatësve dhe 
prokurorëve publikë”.  

Neni 11 
Në nenin 17 paragrafi 1, pas fjalëve: “kryetari i gjyqit”, 

shtohen fjalët: “dhe nga drejtori i Akademisë për trajnimin 
e gjykatësve dhe prokurorëve”, ndërsa pas fjalëve: 
“Këshilli Gjyqësor Republikan”, shtohen fjalët: “Akademia 
për trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve”. 

Në paragrafin 2 pas fjalës “gjykatat” shtohen fjalët: 
“edhe në Akademinë për trajnimin e gjykatësve dhe 
prokurorëve publikë”. 

 
Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
485. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ  

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
здравственото осигурување,  

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 март 2006 година. 

 
      Број 07-1237/1                              Претседател 
20 март 2006 година              на Република Македонија,                       
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател на Собранието 
на Република Македонија, 

д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за здравственото осигурување ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 25/2000, 
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003 и 84/2005), 
во членот 8 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за здравственото осигурување ("Службен 
весник на Република Македонија" број 84/2005), ставот 
1 се менува и гласи: 

"Во членот 20 став 1 бројот "7" се заменува со бро-
јот "15", а бројот "8" со бројот "16"." 

   
Член 2 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIM TË LIGJIT PËR 

SIGURIM SHËNDETËSOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sigurim shëndetësor (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003 dhe 84/2005), në 
nenin 8 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
sigurim shëndetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 84/2005), paragrafi 1 ndryshohet si 
vijon: 

“Në nenin 20 paragrafi 1 numri “7” zëvendësohet me 
numrin “15”,  ndërsa numri “8” me  numrin “16”.” 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes 
në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
486. 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.20/04) и член 36, став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03 и 
55/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана  на 16.03.2006 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА КЛАСИ-
ФИКАЦИЈА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се донесува Националната класифи-
кација на културното наследство. 



Стр. 12 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 

Националната класификација на културното нас-
ледство е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 2 

Описите на типовите и поттиповите се подготвува-
ат и публикуваат од страна на Управата за заштитата 
на културното наследство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македонија“.  
       Бр. 19-1025/1                    Претседател на Владата 
16 март 2006 година               на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 14 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 

 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 17 



Стр. 18 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 19 



Стр. 20 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 21 



Стр. 22 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 23 



Стр. 24 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 25 



Стр. 26 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 27 



Стр. 28 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 31 



Стр. 32 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 33 



Стр. 34 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 35 



Стр. 36 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 37 



Стр. 38 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 39 



Стр. 40 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 41 



Стр. 42 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 43 



Стр. 44 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 45 



Стр. 46 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 47 



Стр. 48 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 

 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 49 



Стр. 50 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 51 



Стр. 52 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 57 



Стр. 58 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 67 



Стр. 68 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 75 



Стр. 76 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 77 



Стр. 78 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 79 



Стр. 80 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 91 

 



Стр. 92 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 93 



Стр. 94 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 95 



Стр. 96 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
 



28 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 март 2006 
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487. 

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 
работење ("Сл. весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 
51/03), точка 6 од Одлуката за начинот и условите за 
работа на нерезиденти со хартии од вредност во Репуб-
лика Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 53/02, 11/03, 
19/03 и 14/04) и член 68 став 2 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" 
бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), гувернерот на На-
родна банка на Република Македонија донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРА-
ВОТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА  

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Овластените банки можат, од  Народна банка на 

Република Македонија, да купуваат права за купување 
на девизи по продажни курсеви на Народна банка на 
Република Македонија. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на 
оваа Одлука, се однесуваат на еден квартал. 

3. Овластените банки ги купуваат правата за купу-
вање на девизи, во евра по продажен курс на Народна  
банка на Република Македонија, по следната вредност: 

 
Валута во девизи     Количина    Вредност во денари 
       Евро (ЕУР)  1              0,23  
4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на На-

родна банка на Република Македонија.  
5. Цената на правото за купување на девизи по про-

дажни курсеви на Народна банка на Република Маке-
донија, важи од 01.04.2006 до 30.06.2006  година. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпи-
шувањето, а ќе се применува од 01.04.2006 година и ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија".  
    Бр. 02-14/31-2006                                Гувернер, 
27 март 2006 година                     м-р Петар Гошев, с.р.  

       Скопје 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

63. 
Врз основа на член 106 став (5) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње (Пречистен текст) (“Службен весник на РМ“ бр. 
11/2006), Управниот одбор на Агенцијата за супервизи-
ја на капитално финасирано пензиско осигурување, на 
седница одржана на 17.03.2006 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОГРА-
НИЧУВАЊА НА ВЛОЖУВАЊАТА ВО ОДДЕЛНИ 
ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ РАЗЛИЧНИ ОД ОГРА-
НИЧУВАЊАТА УТВРДЕНИ ВО ЧЛЕН 107 ОД ЗА-
КОНОТ  ЗА  ЗАДОЛЖИТЕЛНО  КАПИТАЛНО   
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ  

Член 1 
Член 2 од Одлуката за ограничувања на вложувања-

та во одделни видови инструменти различни од огра-
ничувањата утврдени во член 107 од Законот за задол-
жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње продолжува да важи до 23.05.2006 година.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".  

Бр. 02-365/4                             Претседател 
17 март 2006 година              на Управниот одбор, 

    Скопје                 д-р Ана Павловска Данева, с.р. 
__________ 

64. 
Врз основа на член 56 став (3) точка а) и став (4) од За-

конот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 29/2002, 
85/2003 и 40/2004), член 8 став (1) точка з) од Статутот на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување, Управниот одбор на Агенцијата, на 
седницата одржана на ден 20.12.2005 година  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ 
ШТО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КА-
ПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ГО НАПЛАТУВА ОД ДРУШТВАТА 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ   

ЗА 2006 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на месечниот 

надомест за 2006 година што од вкупните придонеси 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување го наплатува од друштвата за 
управување со пензиски фондови. 

  
Член 2 

Висината на месечниот надомест што Агенцијата за 
супервизија на капитално финансирано пензиско оси-
гурување го наплатува од друштвата за управување со 
пензиски фондови, изразен во проценти за 2006 година 
изнесува 1,50%.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на РМ", а ќе 
се објави по добивањето согласност од Владата на Ре-
публика Македонија.  

 
Член 4 

Оваа одлука ќе се применува од датумот кога ќе  за-
почне уплатата на придонесот во задолжително капи-
тално финансирано пензиско осигурување.  

 
   Бр. 02-609/3                                 Претседател 

20 декември 2005 година              на Управниот одбор, 
       Скопје                           Александар Генчов, с.р. 

65. 
Врз основа на член 38 став (5) од Законот за задолжител-

но капитално финансирано пензиско осигурување (Пречи-
стен текст) („Службен весник на Република Македонија" 
бр.11/2006) Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансираното пензиско осигурување, на седни-
цата одржана на 23.02.2006 година донесе   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ИЛИ УКИ-

НУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО ПЕНЗИСКИ ФОНД  

Општа одредба  
Член 1 

Со овој правилник поблиску се уредува постапката за 
повлекување или укинување на одобрение за управување 
со пензиски фонд на друштво за управување со пензиски 
фондови (во понатамошниот текст: друштво).  

Претходна постапка  
Член 2 

(1) Доколку при вршењето на супервизијата, Агенцијата 
утврди неправилности кои може да доведат до повлекување 
и укинување на одобрение за управување со пензиски фон-
дови постапува согласно овој Правилник. 

(2) Доколку, Агенцијата утврди дека постои можност за 
отстранување  на незаконитостите или неправилностите, 
без ризик од дополнителна повреда на интересите на члено-
вите на пензискиот фонд или јавниот интерес, директорот 
на Агенцијата ќе донесе решение за нивно отстранување.  

(3) Рокот за отстранување на незаконитостите или не-
правилностите во работењето, кој не може да биде подолг 
од 15 дена го утврдува директорот на Агенцијата земајќи 
ги во предвид околностите и можностите за нивно отстра-
нување, интересот на членовите на пензискиот фонд и јав-
ниот интерес.  

(4) По истекот на рокот од став (3) на овој член, Аген-
цијата ги испитува резултатите од активностите што ги 
презело друштвото за отстранување на незаконитостите 
или неправилностите.  

(5) По извршеното испитување од став (4) на овој член 
Управниот одбор на Агенцијата во рок од 15 дена, донесува 
решение за преземање на едно од следниве дејствија:   

- запирање на постапката доколку се отстранети сите 
неправилности; 

- продолжување на рокот но не подолго од 30 дена за 
отстранување на незаконитостите или неправилностите, 
доколку друштвото преземало интензивни активности за 
нивно отстранување; 

- повлекување на одобрението за управување со пензи-
ски фонд; или 

- укинување на одобрението за управување со пензи-
ски фонд.     

Постапка за повлекување на одобрението 
 за управување со пензиски фонд 

Член 3 
(1) Управниот одбор на Агенцијата донесува решение 

за повлекување на одобрението за управување со пензи-
скиот фонд на друштвото: 

- кога се откриени незаконитостите или неправилно-
стите; 

- откако ќе истече рокот за подобрување или за време 
на тој период; 

- поради заштита на интересите на членовите на пен-
зискиот фонд, јавниот интерес или природата на прекршу-
вањето и претходното работење на друштвото. 

 (2) Во решението за повлекување на одобрението за уп-
равување со пензиски фонд на друштвото, Управниот одбор 
на Агенцијата го определува периодот на повлекување на 
одобрението, земајќи го во предвид интересот на членовите 
на пензискиот фонд, јавниот интерес, причините за повлеку-
вањето на одобрението и можностите за отстранување на не-
законитостите или неправилностите.   

(3) Решението за повлекување на одобрението за управу-
вање со пензиски фонд на друштвото ги содржи незаконито-
стите или неправилностите заради кои се повлекува одобре-
нието со насоки тие да бидат отстранети. 

(4) Агенцијата го доставува решението за повлекување на 
одобрението до друштвото, чуварот на имот, Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, Минис-
терството за труд и социјална политика и го објавува во 
“Службен весник на Република Македонија“. 
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(5) Агенцијата ја информира јавноста за причините за 
донесување на решението, последиците од решението, ка-
ко и за начините што ќе се користат за да се заштитат ин-
тересите на членовите на пензискиот фонд.  

(6)  Против решението на Агенцијата од ставот (1) на овој 
член друштвото има право на жалба до второстепената Ко-
мисија на Владата на Република Македонија. Жалбата не го 
одложува извршувањето на решението на Агенцијата.  

Член 4 
(1) Агенцијата спроведува посебна супервизија на 

друштвото чие одобрение е повлечено, согласно Правил-
никот за постапката за управување со пензискиот фонд по 
повлекување или укинување на одобрението за управува-
ње со пензиски фонд.  

(2) По истекот на периодот на повлекување на одобре-
нието, Агенцијата ги испитува резултатите од активности-
те што ги презело друштвото за отстранување на незако-
нитостите или неправилностите.   

(3) По извршеното испитување на работењето на друш-
твото, Управниот одбор на Агенцијата донесува решение за:  

- прифаќање на  преземените мерки и дејствија докол-
ку се отстранети сите неправилности; 

- продолжување на периодот на повлекување на одо-
брението доколку постојат интензивни активности за от-
странување на незаконитостите или неправилностите; или 

- укинување на одобрението за управување со пензи-
ски фонд доколку не постои напредок во отстранување на 
неправилностите или таквото решение е потребно заради 
заштита на интересите на членовите на пензискиот фонд 
или на јавниот интерес.    

 
Постапка за укинување на одобрението  

за управување со пензиски фонд  
Член 5 

(1) Управниот одбор на Агенцијата донесува решение 
за укинување на одобрението за управување со пензиски-
от фонд на друштвото: 

- кога се откриени незаконитостите или неправилно-
стите; 

- откако ќе истече рокот за подобрување или за време 
на тој период; 

- откако ќе истече периодот за повлекување на одобре-
нието за управување со пензискиот фонд или за време на 
периодот кога одобрението е повлечено или земајќи ги во 
предвид интересите на членовите на пензискиот фонд, јав-
ниот интерес или природата на прекршувањето и претход-
ното работење на друштвото.    

(2) Против решението на Агенцијата од ставот (1) на 
овој член друштвото има право на жалба до второстепената 
Комисија на Владата на Република Македонија. Жалбата не 
го одложува извршувањето на решението на Агенцијата.  

Завршна одредба  
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".   

  Бр. 02-193/3                                   Претседател 
23 февруари 2006 година             на Управниот одбор, 

    Скопје                          д-р Ана Павловска Данева, с.р. 
__________ 

66. 
Врз основа на член 39, став (1) од Законот за задолжи-

телно капитално финансирано пензиско осигурување 
(Пречистен текст) (“Службен весник на РМ“ бр. 11/2006)  
Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капи-
тално финансирано пензиско осигурување, по претходна 
согласност од Министерството за труд и социјална поли-
тика, на седницата одржана на  17.03.2006 година донесе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНД 
ПО ПОВЛЕКУВАЊЕ ИЛИ УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ-
ТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНД  НА ДРУ- 
ШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ  

Општа одредба  
Член 1 

Со овој правилник поблиску се пропишува постапката за 
управување со пензискиот фонд по повлекување или укину-
вање на одобрението за управување со пензиски фонд на 
друштвото за управување со пензискиот фонд (во натамош-
ниот текст: друштвото).  
Постапка за управување со пензискиот фонд по повлеку-
вање на одобрението за управување со пензискиот фонд  

Член 2 
Друштвото на кое му е повлечено одобрението за управува-

ње со пензискиот фонд, продолжува да работи со пензискиот 
фонд под управа и надзор на Агенцијата за супервизија на капи-
тално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот 
текст: Агенција), во согласност со одредбите на овој правилник.      

Член 3 
Во својата работа во случајот од член 2 на овој правилник 

друштвото, без претходно одобрение од Агенцијата, не може да: 
- донесува стратешки одлуки поврзани со управувањето 

на пензиските фондови,  
- врши значајни промени во составот на портфолиото на 

пензискиот фонд или инвестиционата стратегија на пензиски-
от фонд.  

Член 4 
Во случајот од член 2 на овој правилник друштвото мора да 

побара одобрение од Агенцијата за секој налог за инвестирање 
еден работен ден пред да го испрати налогот до чуварот на имот.  

Чуварот на имот го извршува налогот од став (1) на овој 
член само со писмена согласност од Агенцијата.   

Член 5 
Агенцијата, во случајот од член 2 на овој правилник, во секое 

време може да бара дополнителни информации од друштвото врз 
кое врши надзор во врска со неговото работење.   

Член 6 
Друштвото дневно доставува до Агенцијата копија од 

евиденцијата на индивидуалните сметки со податоците про-
пишани во Правилникот за содржината и начинот на водење 
и чување на евиденцијата за индивидуалните сметки на чле-
новите на пензискиот фонд.  
Постапка за управување со пензискиот фонд по укинува-
ње на одобрението за управување со пензискиот фонд  

Член 7 
По настанување на условите од член 13 став (4), 38 став 

(1), 53 став (6), 126 став (1) и 143 став (4) од Законот за задол-
жително капитално финансирано пензиско осигурување, 
Управниот одбор на Агенцијата го укинува одобрението за 
управување со пензиски фонд.  

Член 8 
Со укинување на одобрението за управување со пензиски 

фонд на друштвото, управувањето и раководењето со пензискиот 
фонд го презема Агенцијата се до изборот на ново друштво за 
управување со пензиски фондови.  

Член 9 
Во извршувањето на работите од член 8 на овој правил-

ник, Агенцијата ќе постапува согласно одредбите на Законот 
за задолжително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње, кои се однесуваат на заштитата на правата на членовите 
на пензиските фондови .  

Завршна одредба  
Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Македонија".  

Бр. 02-365/3                                Претседател 
17 март 2006 година                 на Управниот одбор, 
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