Број 136

Год. LXIV

Четврток, 30 октомври 2008

www.slvesnik.com.mk

Цена на овој број е 190 денари

contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
2671.
2672.

2673.

2674.

2675.

2676.

2677.

2678.

Закон за изменување и дополнување
на Изборниот законик...........................
Одлука за испраќање на единица на
Армијата на Република Македонијамедицински тим за учество во мировната операција на Европската унија во
Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА
Одлука за објавување јавен конкурс
за избор на заменик на директорот на
Дирекцијата за заштита на личните
податоци.................................................
Правилник за формата и содржината
на образецот на изјавата за согласност, како и на изјавата за одбивање на
определена медицинска интервенција
Правилник за формата и содржината и начинот на водење на регистарот
за примена на мерки на помош и заштита на деца и малолетници во ризик..
Правилник за формата и содржината
и начинот на водење на регистарот за
примени известувања за деца и малолетници во ризик...................................
Исправка на Правилникот за висината на надоместокот, начинот на издавање, одземање и продолжување на
лиценци за надзор над изградбата,
формата и содржината на образецот
на лиценците и начинот на водење на
регистарот на издадени лиценци за
надзор над изградбата...........................
Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................

Стр.
2

2679.
2680.
2681.

20

2682.
2683.

20

21

2684.

24

32
2685.

34
34

2686.

Решение од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Заклучок од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Заклучок од Комисијата за хартии од
вредност..................................................
Решение за стапување во примена на
востановен катастар на недвижности..
Одлука за престанување на важење
на Одлуката за одобрување на тарифни ставови за снабдување со електрична енергија и моќност на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа............................
Исправка на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход
и цена за дејностите дистрибуција и
управување со системот за дистрибуција и снабдување со електрична
енергија за 2008 година и просечна
цена на електрична енергија по која
ЕВН ќе ги снабдува тарифните потрошувачи на мало за период од 01
ноември до 31 декември 2008 година
Правилник за начинот на водење на
единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените
одлуки во прекршочна постапка, како
и начинот на пристап до информации
кои се содржани во евиденцијата..........
Програма за полагање стручен испит
за стекнување со сертификат за раководење со туристичка агенција............
Огласен дел...........................................

Стр.
34
34
35
35

35

35

35
39
1-40

Стр. 2 - Бр. 136

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2671.
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 ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 октомври 2008 година.
Бр. 07-4743/1
29 октомври 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 ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК
Член 1
Во Изборниот законик (“Службен весник на Република Македонија” број 40/2006), во членот 2 по точката
15 се додаваат две нови точки 16 и 17, кои гласат:
„16. „Дипломатско-конзуларните претставништва
на Република Македонија” се претставништва на Република Македонија во други држави и во меѓународни организации кои вршат работи утврдени со закон;
17. „Државјани на Република Македонија на привремена работа или престој во странство”, во смисла на
овој закон, се државјани на Република Македонија кои
имаат пријавено последно живеалиште во Република
Македонија, а на денот на изборите привремено престојуваат во странство во време од три месеца до една
година или се на привремена работа или престој во
странство повеќе од една година согласно со евиденцијата од надлежен орган;”.
Точките 16 и 17 стануваат точки 18 и 19.
Член 2
Во членот 4 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(1) Избор на претседател на Републиката се врши
на територијата на Република Мaкедонија и во дипломатско-конзуларните претставништва на Република
Македонија во Европа и Африка, во Северна и Јужна
Америка и во Австралија и Азија, како една изборна
единица според мнозинскиот модел.
(2) Во Собранието на Република Македонија се избираат 123 пратеници, од кои 120 пратеници се избираат според пропорционалниот модел, при што територијата на Република Македонија е поделена на шест изборни единици утврдени со овој законик и во секоја се
избираат по 20 пратеници и тројца пратеници се изби-
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раат според пропорционалниот модел и тоа по еден
пратеник од три изборни единици во Европа и Африка,
во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија
утврдени со овој законик.”
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Во изборните единици бројот на избирачите
може да отстапува најмногу од минус 5% до плус 5%
во однос на просечниот број на избирачи во изборната
единица по исклучок во изборните единици во Европа
и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија.”
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).
Член 3
Во членот 6 се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Државјаните на Република Македонија кои на
денот на изборите се на привремена работа или престој
во странство, а се запишани во Избирачкиот список врз
основа на евиденцијата од надлежниот орган и пријава
за гласање, гласаат за избор на претседател на Републиката и за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во дипломатско-конзуларните
претставништва на Република Македонија во странство, во согласност со одредбите на овој законик.”
Член 4
Во членот 7 став (2) алинејата 4 се менува и гласи:
„- не е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор над шест месеца“.
Член 5
Во членот 12 став (2) по зборовите: “Државната изборна комисија” се става запирка и се додаваат зборовите: ”Министерството за надворешни работи”.
Член 6
Во членот 15 по ставот (3) се додава нов став (4),
кој гласи:
„(4) Мандатот на пратениците трае од денот на неговото верификување до денот на верификувањето на
мандатот на новоизбраните пратеници, но не подолго
од четири години.”
Член 7
Во членот 16 став (1) зборовите: “во денот недела
во првата седмица“ се заменуваат со зборовите: “во
втората половина“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Предвремени избори за членови на совет и за градоначалник се распишуваат и одржуваат според одредбите на овој законик, а по исполнување на условите за
престанок на мандатот утврдени со Законот за локалната самоуправа.”
Член 8
Во членот 17 алинеја 2 по зборовите: “комисии и”
се додаваат зборовите: „Изборната комисија на градот
Скопје”.
Во алинејата 3 по зборот „одбори” точката се брише, се додава сврзникот „и” и се додава нова алинеја 4,
која гласи:
„- избирачките одбори за гласање во дипломатскоконзуларните претставништва на Република Македонија (во натамошниот текст: ДКП)”.
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Член 9
Во членот 18 став (2) алинеја 2 по зборовите: “Министерството за правда” се додаваат зборовите: „Секретаријатот за законодавство”.
Член 10
Во членот 22 по ставот (3) се додава нов став (4),
кој гласи:
„(4) Овластениот претставник на подносителот на
листата има право на седница на изборен орган да побара и да изврши целосен увид во целокупната документација на изборниот орган.“
Член 11
Во членот 25 став (1) по зборот „единици” се додаваат зборовите: “како и општините и градот Скопје”.
Член 12
Во членот 26 став (3) зборовите: ”со мандат од 5 години” се бришат.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Претседателот и членовите на Државната изборна комисија се избираат во рок од 60 дена од денот
на одржувањето на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија за време од четири години.”
Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и (7).
Член 13
Во членот 27 ставот (4) се менува и гласи:
„Од кандидатите на предлогот на листата политичките партии во опозиција предлагаат претседател и
двајца членови на Државната изборна комисија, а партиите на власт предлагаат заменик претседател и тројца членови на Државната изборна комисија.”
Член 14
Во членот 29 став (1) по зборот “претседател“ се
додаваат зборовите: “и двајца членови“, а по зборовите: “заменик на претседателот“ се додаваат зборовите:
“и тројца членови“.
Член 15
Во членот 31 став (2) точка 1 по зборот „комисии”
точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите:
„и Изборната комисија на градот Скопје”.
Tочката 29 се брише.
Точката 30 која станува точка 29 се менува и гласи:
„29) врши евиденција на избирачкото право и се
грижи за заштитата на личните податоци на граѓаните
содржани во Избирачкиот список;“.
Точките 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37 стануваат точки
30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36.
По точката 37 која станува точка 36 се додаваат
шест нови точки 37, 38 , 39, 40, 41 и 42, кои гласат:
„37) донесува упатство за решавање по приговори и
жалби;
38) го следи започнувањето и завршувањето на изборната кампања и презема мерки предвидени со овој
законик;
39) го пропишува образецот за евиденција и пријава
за гласање во ДКП;
40) ги формира избирачките одбори за гласање во
ДКП;
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41) го предава и го прима изборниот материјал на и
од избирачките одбори за гласање во ДКП, преку Министерството за надворешни работи;
42) ги сумира и утврдува резултатите од гласањето
за листите на кандидати за избор на тројца пратеници
од изборните единици за Европа и Африка, за Северна
и Јужна Америка и за Австралија и Азија;“.
Точките 38 и 39 стануваат точки 43 и 44.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Државната изборна комисија покренува иницијатива за дисциплинска постапка, поведува прекршочна
постапка, или поднесува кривична пријава до надлежниот орган, при постоење на основи на сомнение дека е
сторена повреда на одредбите на овој законик.”
Член 16
Во насловот пред членот 37 и во ставовите (1) и (2)
на членот 37 по зборовите: “општинската изборна комисија “ се додаваат зборовите: “и Изборната комисија
на градот Скопје“.
Во ставот (2) точка 15 по зборовите: „приемот на
изборниот материјал од избирачките одбори” се додаваат зборовите: „ и сумирање на резултатите”.
По точката 15 се додава нова точка 16, која гласи:
„16) одлучува по приговори во согласност со овој
законик;“.
Точката 16 станува точка 17.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) При спроведување на локалните избори, Изборната комисија на градот Скопје ги врши надлежностите утврдени во ставот (2) на овој член, освен надлежностите утврдени во точките 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12 и
14.“
Во ставот (3) кој станува став (4) по зборовите: “општинската изборна комисија“ се додаваат зборовите:
“и Изборната комисија на градот Скопје“.
Член 17
Во членот 38 ставот (3) се менува и гласи:
„Претседателот на избирачкиот одбор и неговиот
заменик, два члена и нивни заменици се избираат од
редот на вработените во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје, по случаен
избор за време од четири години.”
По ставот (3) се додаваат четири нови ставови (4),
(5), (6) и (7), кои гласат:
„(4) Еден член на избирачкиот одбор и неговиот заменик се именува на предлог на политичките партии во
опозиција кои на последните избори за пратеници
освоиле најмногу гласови.
(5) Еден член на избирачкиот одбор и неговиот заменик се именува на предлог на политичките партии на
власт кои на последните избори за пратеници освоиле
најмногу гласови.
(6) Политичките партии од ставовите (4) и (5) на овој
член предлозите за членови на избирачки одбори и нивните заменици ги доставуваат до општинската изборна
комисија во рок од пет дена од денот на добивањето на
известување од општинската изборна комисија.
(7) Ако политичките партии не го достават предлогот во рокот утврден во ставот (6) од овој член именувањето на членовите го врши општинската изборна комисија во согласност со ставот (3) на овој член.“

Стр. 4 - Бр. 136

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 18
Во членот 40 по ставот (5) се додава нов став (6),
кој гласи:
„(6) Избирачките одбори за гласање во ДКП ги извршуваат работите согласно со надлежностите утврдени во овој член.“
Член 19
Во членот 41 став (1) зборовите: „Министерството
за правда“ се заменуваат со зборовите: „Државната изборна комисија“.
Во ставот (5) точката на крајот се брише, се става
запирка и се додаваат зборовите: „и пријава за гласање
дадена во ДКП“.
Член 20
Во членот 42 ставови (1) и (2) зборовите: „Министерството за правда“ се заменуваат со зборовите: „
Државната изборна комисија“.
Член 21
Во членот 43 ставови (1) и (2) зборовите: „Министерствотo за правда“ се заменуваат со зборовите: “Државната изборна комисија”.
Член 22
Во членот 44 ставови (1) и (2) зборовите: „Министерството за правда“ се заменуваат со зборовите: „
Државната изборна комисија“.
Член 23
Во членот 45 став (2) на крајот од реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: ”а
кои не доставиле пријава за гласање во ДКП“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат
на привремена работа или престој во странство, а доставиле пријава за гласање во ДКП, не се запишуваат
во изводите од Избирачкиот список на кои се гласа во
Република Македонија.”
Член 24
Во членот 46 по зборовите: „на гласањето во” се додаваат зборовите: „ДКП во” и нова алинеја 1, која гласи:
„- за гласање на граѓаните кои за време на изборите
се наоѓаат на привремена работа или престој во странство, а врз основа на пријава за гласање,”.
Алинеите 1 и 2 стануваат алинеи 2 и 3.
Член 25
Во членот 47 се додава нова алинеја 1, која гласи:
„- за граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат
на привремена работа или престој во странство едниот
примерок е систематизиран според избирачкото место
и изборната единица и во забелешка стои земјата во која граѓанинот е на привремена работа или престој во
странство и местото на ДКП, а вториот примерок е систематизиран според земјата во која граѓаните се на
привремена работа или престој во странство, местото
на ДКП и во забелешка стои бројот на избирачкото место и изборната единица.”.
Алинеите 1 и 2 стануваат алинеи 2 и 3.
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Член 26
Во членот 48 ставови (1), (2) и (3) зборовите: „Министерството за правда“ се заменуваат со зборовите:
„Државната изборна комисија“.
Стaвовите (4) и (5) се бришат.
Во ставовите (6) и (8) кои стануваат ставови (4) и
(6) зборовите: “Врховниот суд на Република Македонија” се заменуваат со зборовите: “Управниот суд”.
Во ставот (7) кој станува став (5) бројот “(6)“ се заменува со бројот “(4)“, а зборовите: “Врховниот суд на
Република Македонија” се заменуваат со зборовите:
“Управниот суд”.
Член 27
Во членот 49 став (1) зборовите: „Министерството
за правда “ се заменуваат со зборовите: „Државната изборна комисија”, бројот „15” се заменува со бројот
„10”, а зборовите: „во нивен состав” се бришат.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Државната изборна комисија преку Министерството за надворешни работи ги доставува до ДКП посебните изводи од Избирачкиот список за лицата на
привремена работа или престој во странство врз основа
на евиденцијата од надлежен орган, за ставање на јавен
увид. “
Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „Министерството за правда “ се заменуваат со зборовите:
„Државната изборна комисија”, а по зборот „увидот” се
додаваат зборовите: „начините преку кои се врши увидот“.
Ставот (3) станува став (4).
Член 28
Во членот 50 став (1) бројот „(3)“ во заградата се
заменува со бројот „(4)“.
Во ставот (2) зборовите: „Министерството за правда” се заменуваат со зборовите: „Државната изборна
комисија”.
По ставoт (3) се додаваат четири нови става (4),
(5), (6) и (7), кои гласат:
„(4) Министерството за надворешни работи веднаш, а најдоцна два дена од денот на распишувањето
на изборите до ДКП доставува известување за објавување на јавен повик во најмалку еден национален весник на половина страница, во соодветната земја за јавниот увид и пријавување за гласање на државјаните на
Република Македонија кои се на привремена работа
или престој во странство со пријавено последно живеалиште во Република Македонија.
(5) Барање за запишување, дополнување или бришење на податоците во посебните изводи од Избирачкиот список за времетраење на јавниот увид можат да
поднесат до ДКП државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во
странство со пријавено последно живеалиште во Република Македонија.
(6) Од денот на распишувањето на изборите до завршувањето на јавниот увид државјаните на Република
Македонија кои се на привремена работа или престој
во странство можат да достават пријава своерачно потпишана со која се евидентираат за гласање на претстојните избори и ја доставуваат на ДКП.
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(7) Поднесоците од ставовите (5) и (6) на овој член,
ДКП сукцесивно, а најдоцна во рок од два дена по завршувањето на јавниот увид, ги доставуваат до Министерството за надворешни работи, а Министерството за
надворешни работи веднаш ги доставува до Државната
изборна комисија, а најдоцна во рок од два дена од денот на приемот.”
Член 29
Во членот 51 став (1) зборовите: „Министерството
за правда“ се заменуваат со зборовите: „Државната изборна комисија“.
Во ставот (2) зборовите: „жалба до Државната изборна комисија“ се заменуваат со зборовите: „тужба до
Управниот суд”.
Во ставот (3) зборот ”жалба“ се заменува со зборот
“тужба”, a зборовите: „Државната изборна комисија”
се заменуваат со зборовите: „Управниот суд”.
Ставовите (4) и (5) се бришат.
Во ставот (6) кој станува став (4) зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија“ се заменуваат
со зборовите: „Управниот суд”.
Член 30
Во членот 52 зборовите: „Министерството за правда” се заменуваат со зборовите: „Државната изборна
комисија”.
Член 31
Во членот 53 став (2) зборовите: „Министерството
за правда“ се бришат, а зборовите: „Врховниот суд на
Република Македонија” се заменуваат со зборовите:
„Управниот суд”.
Ставот (3) се брише.
Членот 54 се брише.

Член 32

Член 33
Во членот 55 став (2) зборовите: „Министерството
за правда” се заменуваат со зборовите: „Државната изборна комисија”, по зборот “законик“ точката се брише
и се додаваат зборовите “во рок од десет дена“, а на
крајот на реченицата точката се брише и се додаваат
зборовите: “и изводите од Избирачкиот список за гласање во ДКП“.
Член 34
Во членот 60 став (3) зборот ”лого” се заменува со
зборот ”симболот”.
Член 35
Во членот 61 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Кога подносител на листа на кандидати за пратеници е група избирачи од изборните единици за гласање во странство потребно е да се соберат најмалку
200 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за тие изборни единици пред службените лица на ДКП на образец пропишан од Државната изборна комисија.“
Член 36
Во членот 63 став (1) зборовите: „Министерството
за правда” се заменуваат со зборовите: „Државната изборна комисија”, а зборовите: „пропишан од Државната изборна комисија” се бришат.
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Во ставот (2) зборовите: „Министерството за правда” се заменуваат со зборовите: „Државната изборна
комисија”, а зборот „петнаесеттиот” се заменува со
зборот „десеттиот”.
Член 37
Во членот 64 став (3) по зборот “професија“ се става запирка, сврзникот “и“ се брише, а по зборот “граѓанинот“ точката се брише и се додаваат зборовите: “ и
изјава за припадност на одредена заедница“.
Член 38
Во членот 65 став (5) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “и писмена изјава заверена кај нотар во согласност со закон дека не
соработувал со органите на државната безбедност“.
Член 39
Во членот 67 став (5) зборот “жалба“ се заменува со
зборот “тужба“, а зборовите: „надлежниот апелационен“ се заменуваат со зборот “Управниот“.
Во ставот (6) зборот “жалба” се заменува со зборот “тужба”, а зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија” се заменуваат со зборовите: “Управниот суд”.
Ставот (7) се менува и гласи:
„Управниот суд е должен да донесе одлука во рок
од 24 часа од приемот на тужбата.”
Во ставот (8) зборот “жалба“ се заменува со зборот
“тужба“.
Член 40
Во членот 69 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
„(3) Државната изборна комисија преку Министерството за надворешни работи во рок од 48 часа ќе ги
достави до ДКП утврдените единствени листи заради
јавно објавување.“
Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).
Член 41
Во членот 71 став (1) по зборовите: „Организаторот на изборната кампања“ се додаваат зборовите: „во
банка во Република Македонија“.
Член 42
Во членот 74 став (1) по зборот “кампања“ се става
запирка и се додаваат зборовите: „јавно собирање и
други јавни настани организирани од страна на организаторот на кампањата, јавно истакнување на плакати,
изборно медиумско претставување, дистрибуирање на
печатени материјали”.
Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
„(2) Советот за радиодифузија е должен да го следи
изборното медиумско претставување и програмскиот
сервис на радиодифузерите во Република Македонија од
денот на распишувањето на изборите до завршувањето
на гласањето на денот на одржувањето на изборите.
(3) Советот за радиодифузија е должен, по утврдувањето на неправилностите, да покрене прекршочна
постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот
кој ги повредил одредбите од овој законик, за време на
изборната кампања, за време на изборниот молк и на
денот на одржувањето на изборите.”
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Член 43
Членот 75 се менува и гласи:
„(1) Советот за радиодифузија донесува Правилник
за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања и го објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
(2) Со Правилникот од ставот (1) на овој член се
определува должината на траењето на изборното претставување, начинот на рекламирање и условите за користење на програмското време, односно просторот во
радиодифузерите за претставување на кандидатите и
нивните програми.
(3) За време на изборната кампања радиодифузерите што одлучиле да ги покриваат изборите можат да
емитуваат 25% дополнително време за рекламирање
од дневно емитуваното време за емитување платена политичка програма, односно 25% или 15 минути платено политичко рекламирање на еден реален час притоа
најмногу две третини од 15 минути платено политичко
рекламирање на еден реален час за еден учесник во изборната кампања.
(4) Радиодифузерите се должни да го почитуваат
Правилникот од ставот (1) на овој член за правилата за
рамноправен пристап во медиумското претставување.
(5) Радиодифузерите и печатените медиуми во Република Македонија се должни во рок од пет дена од
денот на распишувањето на изборите во согласност со
Правилникот од ставот (1) на овој член, да утврдат ценовник за рекламирање на изборните програми и на
кандидатите.
(6) Печатените медиуми се должни ценовникот од
ставот (5) на овој член да го достават до Државната изборна комисија и Државниот завод за ревизија, а радиодифузерите и до Советот за радиодифузија.
(7) Државната изборна комисија е должна ценовникот од ставот (4) на овој член да го објави во рок од 24
часа по добивањето на ценовникот.
(8) Цените за рекламирање на изборните програми
и на кандидатите кои ќе ги утврди радиодифузерот,
односно печатениот медиум во Република Македонија
мора да бидат еднакви за сите организатори на изборна
кампања.
(9) Радиодифузерите во Република Македонија се
должни под еднакви услови на нивните програми да
обезбедат рамноправен пристап во претставувањето на
изборните програми на кандидатите.”
Член 44
Членот 76 се менува и гласи:
„(1) Радиодифузерите не смеат да емитуваат платено политичко рекламирање во информативно-политичките програми за време на изборната кампања.
(2) Радиодифузерите и печатените медиуми се
должни кога објавуваат платено политичко рекламирање, да наведат дека се работи за платен оглас.
(3) Јавниот радиодифузен сервис е должен без надоместок во соработка со Државната изборна комисија
да ги информираат граѓаните за начинот и техниката
на гласањето.”
Член 45
Во членот 83 став (1) по алинејата 6 се додава нова
алинеја 7, која гласи:
„- средства од неидентификувани извори”.
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Во ставот ( 2) се додава нова алинеја 1, која гласи:
„- чланарината на политичката партија,”.
Алинеите 1 и 2 стануваат алинеи 2 и 3.
По ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и
(5), кои гласат:
„(3) Изборната кампања може да се финансира од
донации од физички и правни лица во вид на пари,
ствари и услуги чија вредност не смее да го надмине
износот утврден со ставот (2) алинеи 2 и 3 на овој член,
освен за донациите утврдени во членот 83-а ставови (1)
алинеја 3, (3) и (5).
(4) Ако висината на донацијата е поголема од износот утврден во ставот (2) алинеи 2 и 3 од овој член организаторот на изборната кампања е должен во рок од
пет дена од денот на добивањето на донацијата, разликата меѓу дозволената и донираната вредност да ја префрли во Буџетот на Република Македонија.
(5) Ако не може да се утврди потеклото на донацијата организаторот на изборната кампања е должен во
рок од пет дена од денот на добивањето на донацијата
донираната вредност да ја префрли во Буџетот на Република Македонија.“
Член 46
По членот 83 се додаваат два
83-б, кои гласат:

нови члена 83-а и

„Член 83-а
(1) Како донација од членот 83 на овој закон се смета и:
- давањето бесплатни услуги на организаторот на
изборната кампања,
- давањето услуги на организаторот на изборната
кампања за кои плаќа трето лице и
- продажба на стоки или давање на услуги на организаторот на изборната кампања по цени пониски од
пазарните.
(2) Продавачот на стоката, односно давателот на
услугата е должен да го извести организаторот на изборната кампања за пазарната цена на продадената стока, односно извршената услуга и за тоа му доставува
фактура.
(3) Разликата меѓу пазарната вредност и платената
вредност се смета за донација.
(4) Јавните претпријатија се должни да понудат еднакви цени за своите услуги кон сите учесници на кампањата преку официјални ценовници.
(5) Радиодифузерите и печатените медиуми попустите во цените кои ги даваат за политичко рекламирање на учесниците во изборната кампања се сметаат за
донација изразена во парична вредност.
Член 83-б
(1) Организаторот на изборната кампања за време
на изборната кампања води регистар на донации со
следниве податоци:
- името, односно називот на секој донатор поединечно,
- видот и вредноста на донацијата и
- датумот на добивање на донацијата.
(2) Регистарот на донации се води на образец пропишан со правилник што го донесува министерот за
финансии, во кој се утврдуваат формата, содржината и
начинот на водењето на регистарот на донации.“
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Член 47
Во членот 84 износот “60 денари” се заменува со
износот “180 денари”.
Член 48
По членот 84 се додава нов член 84-а, кој гласи:
„Член 84-а
Од денот на донесувањето на одлука за распишување на изборите се до денот на завршувањето на изборите, државните органи и органите на општините и на
градот Скопје не смеат да објавуваат реклами финансирани од Буџетот на Република Македонија, односно од
буџетите на општините и на градот Скопје .”
Член 49
Во членот 85 ставовите (1), (2) и (3) се менуваат и
гласат:
„(1) Организаторот на изборната кампања е должен
веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена по денот на
завршувањето на изборната кампања да поднесе вкупен финансиски извештај за изборната кампања.
(2) Финансискиот извештај за изборната кампања
се поднесува на образецот од членот 83-б став (2) на
овој закон.
(3) Финансискиот извештај се доставува до Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија,
Државната комисија за спречување на корупцијата и
Собранието на Република Македонија, а за локалните
избори и до советот на општината и Советот на градот
Скопје.”
Ставот (5) се брише.
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (5) и (6).
Ставот (7) кој станува став (6) се менува и гласи:
„(6) Државниот завод за ревизија доколку утврди
неправилности во финансискиот извештај на организаторот на изборната кампања, ќе ги извести надлежните
органи заради поведување на соодветна постапка.“
Член 50
По членот 85 се додаваат два нови члена 85-а и 85б, кои гласат:
„Член 85-а
(1) Радиодифузерите и печатените медиуми во Република Македонија се должни да поднесат извештај
за рекламниот простор искористен од секој од организаторите на изборната кампања и средствата кои се
платени или се побаруваат по таа основа.
(2) Извештајот од ставот (1) на овој член се поднесува најдоцна 15 дена по денот на завршување на изборната кампања.
(3) Извештајот од ставот (1) на овој член се поднесува до Државната изборна комисија, Државниот завод
за ревизија и до Државната комисија за спречување на
корупцијата, кои се должни да го објават на своите интернет страници.
(4) Извештајот од ставот (1) на овој член се поднесува на образец пропишан од министерот за финансии.
Член 85-б
Ревизорските извештаи од извршената ревизија на
финансиските извештаи на организаторите на изборната кампања Државниот завод за ревизија ги објавува на
својата веб страница во рокот утврден со закон.”
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Член 51
Во членот 87 став (1) бројот “7“ во заградата се заменува со бројот “6“.
Ставот (2) се брише.
Член 52
Во членот 91 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:
„(2) Државната изборна комисија изборниот материјал за гласање во ДКП го предава на овластено лице
во Министерството за надворешни работи најдоцна десет дена пред денот на одржување на изборите.
(3) Министерството за надворешни работи изборниот материјал на ДКП го доставува веднаш по приемот.”
Ставот (2) станува став (4).
Член 53
Во членот 95 став (1) алинеја 1 запирката се брише
и се додаваат зборовите: ”за гласањето во Република
Македонија”.
По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
„- назив на гласачкото ливче, седиштето на ДКП за
гласање во странство,”.
Алинеите 2 и 3 стануваат алинеи 3 и 4.
Во ставот (2) по зборот ”општината” се додаваат
зборовите: ”односно седиштето на ДКП”.
Член 54
Во членот 101 став (1) точката на крајот на реченицата се брише, се става запирка и се додаваат зборовите: ”а во ДКП се почитува временската разлика во земјата, односно од 7,00 до 19,00 часот согласно со сметањето на времето во соодветната земја”.
Член 55
Во членот 104 ставот (6) се брише.
Ставот (7) станува став (6).
Член 56
Во членот 105 по ставот (4) се додава нов став (5),
кој гласи:
„(5) Претставниците на подносителите на листите и
овластените домашни набљудувачи можат од непосредна близина да го следат утврдувањето на идентитетот на избирачот кој пристапува на гласање.“
Член 57
Во членот 106 по зборот ”одбори” се става запирка
и се додаваат зборовите: “односно избирачките одбори
за гласање во ДКП”.
Член 58
Во членот 107 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: ”и во ДКП”.
Член 59
Во членот 110 зборовите: „на гласачкото ливче
преклопено пред да го стави во кутијата за гласање, избирачкиот одбор на задната страна му става печат“ се
заменуваат со зборовите: „гласачкото ливче преклопено го става во кутијата за гласање“.
Член 60
По членот 113 се додава нов член 113-а, кој гласи:
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„Член 113-а
(1) Избирачите кои на денот на гласањето се на
привремена работа или престој во странство гласаат во
ДКП еден ден пред денот на одржувањето на изборите
во Република Македонија.
(2) Државната изборна комисија е должна веднаш
по добивањето на изборниот материјал да го достави
на ДКП преку Министерството за надворешни работи.
(3) За избирачите од ставот (1) на овој член изборите ги спроведуваат избирачките одбори за гласање во
ДКП.
(4) Избирачките одбори за гласање во ДКП составуваат записници.
(5) Гласачките ливчиња се ставаат во посебни коверти на кои е назначено седиштето на ДКП и изборната единица и се запечатуваат.
(6) Записниците, запечатените коверти и другиот
изборен материјал по завршувањето на гласањето избирачките одбори преку Министерството за надворешни работи ги доставуваат до Државната изборна комисија.
(7) Државната изборна комисија врши сумирање и
утврдување на резултатите од гласањето во странство.“
Член 61
Во членот 121 ставот (3) се брише.
Член 62
Членот 129 се брише.
Член 63
Во членот 138 зборовите: „Министерството за правда“ се заменуваат со зборовите: „Државната изборна
комисија“.
Член 64
Во членот 141 став (2) зборот „жалба” се заменува
со зборот „тужба”, а зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите:
„Управниот суд”.
Во ставот (3) зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Управниот суд”, а зборот „жалбата” се заменува со зборот
„тужбата”.
Во ставот (4) зборот „жалбата” се заменува со зборот „тужбата”.
Член 65
Во членот 146 став (1) зборовите: „Министерството
за правда“ се заменуваат со зборовите: „Државната изборна комисија“.
Член 66
Во членот 147 по ставот (4) се додаваат два нови
става (5) и (6), кои гласат:
„(5) Приговорите се поднесуваат во писмена форма
и ги содржат следниве елементи:
- место, време, опис на направената повреда, сторителот и доказите на кои подносителот се повикува и
- име, презиме и потпис на подносителот на приговорот, односно на овластениот претставник.
(6) Приговорите можат да се поднесуваат и на посебни обрасци, пропишани од страна на Државната изборна комисија, објавени во “Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Државната изборна комисија.”
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Член 67
Во членот 148 став (1) по зборовите: “Државната
изборна комисија“ се става точка, а останатиот текст
до крајот на реченицата се брише.
Во ставот (2) точката на крајот на реченицата се
брише и се додаваат зборовите: ,,односно објавување
на првичните резултати“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Државната изборна комисија е должна во рок од
48 часа по приемот на приговорот да донесе одлука.“
Во ставот (4) зборовите: “општинската изборна комисија и градската изборна комисија “ се бришат, во
ставовите (4) и (5) зборот “жалба” се заменува со зборот “тужба”, а зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Управниот суд“.
Член 68
Во членот 149 став (1) зборовите: “а за локалните
избори до градската изборна комисија или општинската изборна комисија“ се бришат.
Во ставот (3) зборот „жалба” се заменува со зборот “тужба”, а зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија” се заменуваат со зборовите: „Управниот суд”.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Ако одлуката од ставот (2) на овој член се однесува на одредено дејствие на избирачкиот одбор, а
процесот на гласање е во тек, на избирачот ќе му се
овозможи остварување на избирачкото право.“
Член 69
Во насловот пред членот 150 зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Управниот суд“.
Член 70
Во членот 150 став (1) зборовите: “Врховниот суд
на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите:
“Управниот суд“, зборот „жалбите” се заменува со зборот „тужбите“, а точката на крајот од реченицата се
брише и се додаваат зборовите: “на јавна седница“.
Во ставот (2) зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија” се заменуваат со зборовите: „Управниот суд”, а зборот „жалбата” се заменува со зборот
„тужбата”.
Во ставот (3) зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија” се заменуваат со зборовите: „Управниот суд”.
Во ставот (4) зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија” се заменуваат со зборовите: „Управниот суд”, а зборот „жалбата” се заменува со зборот
„тужбата”.
Член 71
Во членот 151 став (1) првата реченица се менува и гласи: “Државната изборна комисија по службена
должност, или по поднесен приговор, со решение го
поништува гласањето на гласачкото место во следниве
случаи, ако:”.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Државната изборна комисија во случаите од
ставот (1) алинеи 1, 2, 5 и 6 на овој член, при одлучување по приговори ако фактите на кои се упатува во нив
се внесени во записникот, е должна да изврши увид во
целокупниот изборен материјал.”
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Во ставовите (2) и (3) зборовите: “градска, односно
општинска“ се бришат.
Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3),
(4), (5) и (6).
Во ставот (4) кој станува став (5) зборот „жалба” се
заменува со зборот „тужба”, а зборовите: „Врховниот
суд на Република Македонија” се заменуваат со зборовите: „Управниот суд”.
Во ставот (5) кој станува став (6) зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија” се заменуваат
со зборовите: „Управниот суд”, а зборот „жалба” се заменува со зборот „тужба”.
Член 72
Во членот 164 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
„(3) Во ДКП на Република Македонија за гласање
во странство се определуваат посебни избирачки места.”
Член 73
Во членот 165 ставот (1) се менува и гласи:
„Бројот на избирачите кои гласаат на избирачкото
место се определува на начин со кој се овозможува гласањето да се одвива непречено во времето определено
за гласање.“
Ставот (2) се брише.
Во ставот (3) кој станува став (2) точката на крајот
од реченицата се брише и се додаваат зборовите: “и во
ДКП каде има пријавено помалку од десет избирачи за
гласање”.
Член 74
Во членот 166 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Правилото утврдено во ставот (1) на овој член
не се применува за избирачките места во ДКП.”
Член 75
Во членот 167 зборовите: „Министерството за правда„ се заменуваат со зборовите: „Државната изборна
комисија“, а по зборовите: “во соработка со” се додаваат зборовите: “Министерството за надворешни работи”.
Член 76
Во членот 168 став (1) зборовите: „Министерот за
правда“ се заменуваат со зборовите: „Државната изборна комисија“.
Ставот (2) се брише.
Член 77
Во членот 169 став (2) зборовите: „Министерот за
правда“ се заменуваат со зборовите: „ Државната изборна комисија“.
Член 78
Во членот 174 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Изборните единици за гласање во странство
ги сочинуваат избирачките места, односно ДКП во
рамките на изборната единица каде што граѓаните гo
остваруваат избирачкото право согласно со овој
законик.”
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Член 79
Во членот 175 став (1) зборот ”шест” се заменува со
зборот “девет”.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) За спроведување на гласањето за избор на тројца пратеници се утврдуваат три изборни единици, и
тоа:
- Изборна единица број 7 за гласање на државјаните
на Република Македонија кои се на привремена работа
или престој во Европа и Африка со избирачките места,
односно ДКП во тие земји,
- Изборна единица број 8 за гласање на државјаните
на Република Македонија кои се на привремена работа
или престој во Северна и Јужна Америка со избирачките места, односно ДКП во тие земји и
- Изборна единица број 9 за гласање на државјаните
на Република Македонија кои се на привремена работа
или престој во Австралија и Азија со избирачките места, односно ДКП во тие земји.”
Член 80
Насловот на Главата XIV се менува и гласи: “КАЗНИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.
Член 81
Во членот 178 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) За кривичните дела од ставот (1) на овој член
постапката е итна”.
Член 82
Во членот 179 став (1) зборовите: “Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок”
се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до
1.500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе
се изрече на“.
Во ставот (2) зборовите: “со парична казна од
20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “глоба во износ од 500 до 1.500
евра во денарска противвредност за прекршок ќе се
изрече на”.
Член 83
Во членот 180 став (1) зборовите: “Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок“ се заменуваат со зборовите: “Глоба од 3.000 до
5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе
се изрече на“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска
противвредност за прекршокот од ставот (1) на овој
член ќе се изрече и на кандидат или друго физичко лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.”
Член 84
Во членот 181 зборовите: “Со парична казна од
20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок“ се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 300 до 1.000
евра во денарска противвредност за прекршок ќе се
изрече на“.
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3),
кои гласат:
„(2) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на правното лице ако не го почитува рокот за започнување и
завршување на изборната кампања (член 74 став (1)).
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(3) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на радиодифузерот ако не ги почитува одредбите на овој законик за време на изборната кампања, за време на изборниот молк и на денот на одржување на изборите (член
74 став (3)).“
Член 85
Во членот 182 став (1) зборовите: “Со парична казна од 200.000 денари до 300.000 денари ќе се казни јавно гласило“ се заменуваат со зборовите: „Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност
за прекршок ќе се изрече на радиодифузерот“.
Во алинејата 1 бројот „(1) “се заменува со бројот
„(8)“.
Алинејата 2 се менува и гласи:
„- ако не го почитува Правилникот за правилата за
рамноправен пристап во медиумското претставување
или не го утври и достави до надлежниот орган ценовникот од членот 75 ставови (4) и (5),“.
Во ставот (2) зборовите: “Со парична казна од
20.000 денари до 50.000 денари ќе се казни за прекршок и“ се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од
500 до 1.500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече и на“.
Член 86
Во членот 183 зборовите: “Со парична казна од
20.000 денари до 50.000 денари” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на“.
Член 87
Во членот 184 зборовите: “Со парична казна од
40.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.500
евра во денарска противвредност ќе се изрече на”.
Член 88
Во членот 185 зборовите: “Со парична казна од
40.000 до 50.000 денари ќе се казни“ се заменуваат
со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 2.000 евра
во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на“.
Член 89
Во членот 186 зборовите: “Со парична казна од
20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.500
евра во денарска противвредност за прекршок ќе се
изрече на“.
Член 90
Во членот 187 зборовите: “Со парична казна од
200.000 до 300.000 денари” се заменуваат со зборовите:
“Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече на“.
Член 91
Во членот 188 зборовите: “Со парична казна од
20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 300 до 800
евра во денарска противвредност за прекршок ќе се
изрече на”.
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Член 92
Во членот 189 ставови (1) и (2) зборовите: “Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за
прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност
за прекршок ќе се изрече на“.
Во ставот (3) зборовите: “Со парична казна од
20.000 до 50.000 денари ќе се казни и“ се заменуваат со
зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на”.
Член 93
Во членот 190 зборовите: “Со парична казна од
20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 300 до 1.000
евра во денарска противвредност за прекршок ќе се
изрече на”.
Член 94
Во членот 191 ставови (1) и (2) зборовите: “Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се казни за
прекршок и” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност за
прекршок ќе се изрече на“.
Член 95
Во членовите 18 став (2), 21 ставови (2) и (5), 23
ставови (2) и (3), 31 став (2) точки 1, 7 и 14, 34, 35, 36 и
37, 39 ставови (1) и (2), 40 ставови (2) точка 6 и (3), 66
став (3), 67 ставови (1), (2), (3), (4) и (5), 68 став (3), 69
ставови (3) и (4), 102 став (3), 111 ставови (1) и (6), 113
став (3), 117 ставови (4) и (6), 118 ставови (1), (2) и (4),
135 став (1), 155 ставови (2) и (3), 157 став (1) и 170
став (1) по зборовите: “општинска изборна комисија “
се додаваат зборовите: “односно Изборната комисија
на градот Скопје“.
Член 96
Државната изборна комисија ќе се избере во рок од
30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Државната изборна комисија продолжува со работа
до изборот на Државната изборна комисија согласно со
овој закон.
Член 97
Надлежностите на Министерството за правда кои
согласно со одредбите на овој закон преминуваат во
надлежност на Државната изборна комисија, Министерството за правда продолжува да ги врши најдоцна
до 1 септември 2009 година.
Член 98
Државната изборна комисија во соработка со Министерството за внатрешни работи и Министерството
за надворешни работи во рок од 60 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон ќе ги започнат
активностите за евидентирање и пријавување на државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство.
Член 99
За државјаните на Република Македонија кои се на
привремена работа или престој во странство, гласањето
за избор на пратеници во Собранието на Република
Македонија, како и за избор на претседател на Република Македонија согласно со овој закон ќе се спроведува по 1 септември 2009 година.
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Член 100
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се
донесат во рок од три месеца од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 101
Собранието на Република Македонија во рок од 60
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе
формира координативно тело за спроведување на активностите за преземање на Избирачкиот список од Министерството за правда во Државната изборна комисија со
членови од Министерството за правда, Државната изборна комисија и Државниот завод за статистика на
предлог на Владата на Република Македонија.
Во координативното тело по еден член ќе се
избере од редот на пратеничките групи во опозизиција и по еден член од редот на пратеничките групи
на власт застапени во Собранието на Република Македонија.
Координативното тело за спроведување на активностите од ставот 1 на овој член ќе донесе програма
и акционен план со кој ќе ги утврди роковите за
спроведување на работите поврзани со пренесувањето
на надлежностите, но најдоцна до 1 септември 2009
година.
Државниот завод за статистика ќе продолжи да ја
врши организационо-техничката и методолошката обработка на податоците од Избирачкиот список до 1
септември 2009 година, односно до предавањето на Државната изборна комисија.
Член 102
Вработените во подрачните одделенија на Министерството за правда кои вршат работи и задачи поврзани со евиденција на избирачкото право продолжуваат со работа во Државната изборна комисија.
Член 103
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Изборниот законик.
Член 104
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
_____________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E KODIT ZGJEDHOR
Neni 1
Në Kodin zgjedhor (“Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 40/2006), në nenin 2 pas pikës 15
shtohen dy pika të reja 16 dhe 17 si vijojnë:
“16. “Përfaqësi diplomatike-konsullore të Republikës
së Maqedonisë” janë përfaqësitë e Republikës së
Maqedonisë në shtetet dhe në organizatat e tjera
ndërkombëtare që bëjnë punë të përcaktuara me ligj;
17. “Shtetas të Republikës së Maqedonisë me punë ose
me qëndrim të përkohshëm në vende të huaja” në kuptim të
këtij ligji janë shtetasit e Republikës së Maqedonisë që
kanë paraqitur vendbanimin e fundit në Republikën e
Maqedonisë, ndërsa në ditën e zgjedhjeve qëndrojnë
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përkohësisht në vendet e huaja në kohë prej tre muajsh deri
në një vit ose janë me punë ose qëndrim të përkohshëm në
vendet e huaja më shumë se një vit në pajtim me evidencën
e organit kompetent”.
Pikat 16 dhe 17 bëhen pika 18 dhe 19.
Neni 2
Në nenin 4 paragrafët (1) dhe (2) ndryshojnë si vijojnë:
“(1) Zgjedhja e Presidentit të Republikës së
Maqedonisë bëhet në territorin e Republikës së
Maqedonisë dhe në përfaqësitë diplomatike-konsullore të
Republikës së Maqedonisë në Evropë e Afrikë, në
Amerikën e Veriut dhe të Jugut e në Australi e Azi, si një
njësi zgjedhore sipas modelit të shumicës.
(2) Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë
zgjidhen 123 deputetë, prej të cilëve 120 deputetë zgjidhjen
sipas modelit proporcional, me ç’rast territori i Republikës
së Maqedonisë është i ndarë në gjashtë njësi zgjedhore të
caktuara me këtë kod dhe në secilën njësi zgjidhen nga 20
deputetë dhe 3 deputetë zgjidhen sipas modelit
proporcional, edhe atë nga një deputet prej tri njësive
zgjedhore në Evropë e Afrikë, në Amerikën e Veriut e të
Jugut dhe në Australi e Azi të përcaktuar me këtë kod
zgjedhor”.
Pas paragrafit (2), shtohet paragraf i ri (3) si vijon:
(3) Në njësitë zgjedhore numri i zgjedhësve mund të
ndryshojë më së shumti prej minus 5% deri në plus 5% në
raport me numrin mesatar të zgjedhësve në njësinë
zgjedhore me përjashtim në njësitë zgjedhore në Evropë e
Afrikë, në Amerikën e Veriut dhe të Jugut dhe në Australi
e Azi”.
Paragrafët (3) dhe (4), bëhen paragrafë (4) dhe (5).
Neni 3
Në nenin 6 shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
“(2) Shtetasit e Republikës së Maqedonisë të cilët në
ditën e zgjedhjeve janë me punë ose me qëndrim të
përkohshëm në vendet e huaja, e që janë të regjistruar në
Listën zgjedhore në bazë të evidencës së organit kompetent
dhe fletëparaqitjes për votim, votojnë për zgjedhjen e
Presidentit të Republikës së Maqedonisë dhe për zgjedhjen
e deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në
përfaqësitë diplomatike-konsullore të Republikës së
Maqedonisë në vendet e huaja, në pajtim me dispozitat e
këtij kodi”.
Neni 4
Në nenin 7 paragrafi (2) alineja 4 ndryshon si vijon:
“- nuk është dënuar me vendim të plotfuqishëm
gjyqësor me dënim me burg pa kusht mbi gjashtë muaj.”
Neni 5
Në nenin 12 paragrafi (2) pas fjalëve: “Komisioni
Shtetëror i Zgjedhjeve” vihet presje dhe shtohen fjalët:
“Ministria e Punëve të Jashtme.”
Neni 6
Në nenin 15 paragrafi (3) shtohet paragraf i ri (4), si
vijon:
“(4) Mandati i deputetëve zgjat prej ditës së verifikimit
të tij deri në ditën e verifikimit të mandatit të deputetëve të
sapozgjedhur, por jo më shumë se katër vjet.”
Neni 7
Në nenin 16 paragrafi (1) fjalët: “ditën e diel në javën e
parë” zëvendësohen me fjalët: “në gjysmën e dytë”.
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Paragrafi (2) ndryshon si vijon:
Zgjedhjet e parakohshme për anëtarë të këshillit dhe
për kryetar të qytetit shpallen dhe mbahen sipas
dispozitave të këtij kodi, kurse pas plotësimit të kushteve
për pushimin e mandatit të përcaktuar me Ligjin për
vetadministrim lokal.”
Neni 8
Në nenin 17 në alinenë (2) pas fjalëve: “komisionet
dhe” shtohen fjalët: “Komisioni Zgjedhor i Qytetit të
Shkupit”; dhe
Në alinenë 3 pas fjalës “këshillat zgjedhorë”, pika
fshihet, shtohet lidhëza “dhe”,dhe shtohet aline e re 4, si
vijon:
“- Këshillat zgjedhorë për votim në përfaqësitë
diplomatike-konsullore të Republikës së Maqedonisë (në
tekstin e mëtejmë: PDK)”.
Neni 9
Në nenin 18 paragrafi (2) në alinenë 2 pas fjalëve:
“Ministria e Drejtësisë”, shtohen fjalët: “Sekretariati për
legjislacion”.
Neni 10
Në nenin 22 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4),
si vijon:
“(4) Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës ka
të drejtë që në mbledhjen e organit zgjedhor të kërkojë dhe
të bëjë shikim të plotë në dokumentacionin e tërësishëm të
organit zgjedhor”.
Neni 11
Në nenin 25 paragrafi (1) pas fjalës “njësitë” shtohen
fjalët: “si dhe komunat dhe Qyteti i Shkupit”.
Neni 12
Në nenin 26 në paragrafin (3), fjalët: “me mandat 5
vjeçar" fshihen.
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:
“(4) Kryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror të
Zgjedhjeve në afat prej 60 ditësh nga dita e mbajtjes së
mbledhjes konstituive të Kuvendit të Republikës së
Maqedonisë, për kohë prej 4 vjetësh. “
Paragrafët (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (5), (6) dhe
(7).
Neni 13
Në nenin 27, paragrafi (4) ndryshon si vijon:
Prej kandidatëve në propozim-listë, partitë politike në
opozitë propozojnë kryetar dhe dy anëtarë të Komisionit
Shtetëror të Zgjedhjeve, ndërsa partitë në pushtet
propozojnë zëvendëskryetar dhe tre anëtarë të Komisionit
Shtetëror të Zgjedhjeve.“
Neni 14
Në nenin 29 paragrafi (1) pas fjalës “kryetar” shtohen
fjalët: “dhe dy anëtarë”, kurse pas fjalëve:
“zëvendëskryetar” shtohen fjalët: “edhe tre anëtarë”.
Neni 15
Në nenin 31 paragrafi (2) pika 1) pas fjalës
“komisionet”, pikëpresja fshihet dhe shtohen fjalët: “dhe
Komisioni Zgjedhor i Qytetit të Shkupit”.
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Pika 29) fshihet, ndërsa pika 30) e cila bëhet pikë 29)
ndryshon si vijon:
“29) bën evidencën e së drejtës zgjedhore dhe kujdeset
për mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve në
Listën zgjedhore”.
Pikat 31), 32), 33), 34), 35), 36) dhe 37) bëhen pika
30), 31), 32), 33), 34), 35) dhe 36).
Pas pikës 37) që bëhet pikë 36) shtohen 6 pika të reja
37), 38), 39), 40), 41) dhe 42) si vijojnë:
“37) miraton udhëzim për zgjidhjen e kundërshtimeve
dhe ankesave:
38) përcjell fillimin dhe mbarimin e fushatës zgjedhore
dhe ndërmerr masa të parapara me këtë kod;
39) e përcakton formularin për evidentim dhe
fletëparaqitjen për votim në PDK;
40) formon këshillat zgjedhorë për votim në PDK;
41) ua dorëzon materialin zgjedhor këshillave
zgjedhorë për votim në PDK dhe e pranon, nëpërmjet
Ministrisë së Punëve të Jashtme;
42) i mbledh dhe i verifikon rezultatet e votimit për
listat e kandidatëve për zgjedhjen e 3 deputetëve nga
njësitë zgjedhore për Evropën e Afrikën, Amerikën e
Veriut dhe të Jugut, dhe Australinë e Azinë.
Pikat 38) dhe 39) bëhen pika 43) dhe 44).
Paragrafi (3) ndryshon si vijon:
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ngrit iniciativë për
procedurë disiplinore, ngrit procedurë për kundërvajtje, ose
i parashtron kallëzim penal organit kompetent, në rast
ekzistimi të bazave të dyshimit se është bërë cenim i
dispozitave të këtij kodi .”
Neni 16
Në titullin para nenit 37 dhe në paragrafët (1), (2) dhe
(3) në nenin 37 pas fjalëve: “Komisioni Komunal i
Zgjedhjeve” shtohen fjalët: “dhe Komisioni Zgjedhor i
Qytetit të Shkupit”.
Në paragrafin (2) në pikën 15) pas fjalëve: “pranimit të
materialit zgjedhor nga këshillat zgjedhore”, shtohen fjalët:
“dhe mbledhjen e rezultateve”.
Pas pikës 15) shtohet pikë e re 16) si vijon:
“16) vendos ndaj kundërshtimeve në pajtim me këtë
kod”;
Pika 16) bëhet pikë 17).
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:
“(3) Gjatë mbajtjes së zgjedhjeve lokale, Komisioni
Zgjedhor i Qytetit të Shkupit i zbaton kompetencat e
përcaktuara në paragrafin (2) të këtij neni, përveç
kompetencave të përcaktuara në pikat 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12
dhe 14”.
Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (4) pas fjalëve:
Komisioni Komunal i Zgjedhjeve” shtohen fjalët: “edhe
Komisioni Zgjedhor i Qytetit të Shkupi”.
Neni 17
Në nenin 38, paragrafi (3), ndryshon si vijon:
“Kryetari i këshillit zgjedhor dhe zëvendësi i tij, dy
anëtarë dhe zëvendësit e tyre zgjidhen nga radhët e të
punësuarve në administratën shtetërore, publike, komunale
dhe të Qytetit të Shkupit, sipas zgjedhjes së rastit në
kohëzgjatje prej 4 vjetësh”.
Pas paragrafit (3) shtohen 4 paragrafë të rinj (4), (5),
(6) dhe (7) si vijojnë:
“(4) Një anëtar i këshillit zgjedhor dhe zëvendësi i tij
emërohet me propozimin e partive politike në opozitë, të
cilat në zgjedhjet e fundit për deputetë kanë fituar më së
shumti vota.
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“(5) Një anëtar i këshillit zgjedhor dhe zëvendësi i tij
emërohet me propozimin e partive politike në pushtet, të
cilat në zgjedhjet e fundit për deputetë kanë fituar më së
shumti vota.
(6) Partitë politike nga paragrafët (4) dhe (5) të këtij
neni propozimet për anëtarë të këshillave zgjedhore dhe
zëvendësit e tyre ia dorëzojnë Komisionit Komunal të
Zgjedhjeve në afat prej 5 ditësh nga dita e marrjes së
njoftimit nga Komisioni Komunal i Zgjedhjeve.
(7) Nëse partitë politike nuk e dorëzojnë propozimin në
afatin e përcaktuar në paragrafin (6) të këtij neni emërimin
e anëtarëve e bën Komisioni Komunal i Zgjedhje në pajtim
me paragrafin (3) të këtij neni.”

Neni 25
Në nenin 47 shtohet aline e re 1, si vijon:
“- për qytetarët të cilët gjatë kohës së zgjedhjeve
gjenden me punë apo qëndrim të përkohshëm jashtë vendit,
njëri ekzemplar është i sistemuar sipas vendvotimit dhe
njësisë zgjedhore, dhe në vërejtje qëndron vendi në të cilin
qytetari është me punë apo qëndrim të përkohshëm jashtë
vendit, dhe vendi i PDK-së, ndërsa ekzemplari i dytë është
i sistemuar sipas vendit në të cilin qytetarët janë me punë
apo qëndrim të përkohshëm jashtë vendit, vendi i PDK-së
dhe në vërejtje qëndron numri i vendvotimit dhe i njësisë
zgjedhore.”
Alinetë 1 dhe 2 bëhen aline 2 dhe 3.

Neni 18
Në nenin 40 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6)
si vijon:
“(6) Këshillat zgjedhorë për votim në PDK i kryejnë
punët në pajtim me kompetencat e përcaktuara në këtë
nen”.

Neni 26
Në nenin 48 në paragrafët (1), (2) dhe (3), fjalët:
“Ministria e Drejtësisë” zëvendësohet me fjalët:
“Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve”.
Paragrafët (3) dhe (4) fshihen.
Në paragrafët (6), (7) dhe (8), që bëhen paragrafë (4),
(5) dhe (6) fjalët: “Gjykata Supreme e Republikës së
Maqedonisë”, zëvendësohen me fjalët:
“Gjykata
Administrative”.
Në paragrafin (7) i cili bëhet paragraf (5) numri “(6)”
zëvendësohet me numrin “(4)”, kurse fjalët: “Gjykata
Supreme e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Gjykata
Administrative”.

Neni 19
Në nenin 41 paragrafi (1) fjalët: “Ministria e
Drejtësisë” zëvendësohen me fjalët: Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve.”
Në paragrafin (5) pika në fund fshihet, vihet presja dhe
shtohen fjalët: “dhe fletëparaqitje për votim të dhënë në
PDK”.
Neni 20
Në nenin 42, në paragrafët (1) dhe (2) fjalët: “Ministria
e Drejtësisë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni
Shtetëror i Zgjedhjeve”.
Neni 21
Në nenin 43 në paragrafët (1) dhe (2) fjalët: “Ministria
e Drejtësisë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni
Shtetëror i Zgjedhjeve”.
Neni 22
Në nenin 44 në paragrafët (1) dhe (2), fjalët: “Ministria
e Drejtësisë” zëvendësohet me fjalët:
“Komisioni
Shtetëror i Zgjedhjeve”.
Neni 23
Në nenin 45 në paragrafin (2), pika në fund të fjalisë
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët:” e të cilët nuk
kanë dorëzuar fletëparaqitje për votim në PDK.”
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
“(3) Qytetarët të cilët gjatë kohës së zgjedhjeve
gjenden me punë apo qëndrim të përkohshëm jashtë vendit,
ndërsa kanë dorëzuar fletëparaqitje për votim në PDK, nuk
regjistrohen në ekstraktet e Listës zgjedhore, në të cilat
votohet në Republikën e Maqedonisë.”
Neni 24
Në nenin 46 pas fjalëve: “të votimit në” shtohen fjalët:
“PDK në”, dhe aline e re 1, si vijon:
“- për votimin e qytetarëve të cilët në kohën e
zgjedhjeve gjenden në punë apo qëndrim të përkohshëm
jashtë vendit, e në bazë të fletëparaqitjes për votim.”
Alinetë 1 dhe 2, bëhen aline 2 dhe 3.

Neni 27
Në nenin 49 paragrafi (1) fjalët: “Ministria e
Drejtësisë” zëvendësohet me fjalët: “Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve”, numri “15” zëvendësohet me numrin “10”,
ndërsa fjalët: “në përbërjen e tyre” fshihen.
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
“(2) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve përmes
Ministrisë së Punëve të Jashtme i dorëzon në PDK
ekstraktet e veçanta të Listës zgjedhore për personat me
punë apo qëndrim të përkohshëm jashtë vendit në bazë të
evidencës së organit kompetent, për paraqitje vënie në
shikim publik. “
Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3), fjalët:
“Ministria e Drejtësisë” zëvendësohet me fjalët:
“Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve”, ndërsa pas fjalës:
“shikimi” shtohen fjalët: “mënyrat përmes së cilave bëhet
shikimi.”
Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).
Neni 28
Në nenin 50 në paragrafin (1), numri “(3)” në kllapa
zëvendësohet me numrin “(4)”.
Në paragrafin (2) fjalët “Ministria e Drejtësisë”
zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve“.
Pas paragrafit (3) shtohen katër paragrafë të rinj (4),
(5), (6) dhe (7), si vijojnë:
“(4) Ministria e Punëve të Jashtme, e më së voni dy
ditë nga dita e shpalljes së zgjedhjeve në PDK, menjëherë
dorëzon njoftim për shpalljen e thirrjes publike, së paku në
një gazetë nacionale në gjysmë faqeje në vend përkatës për
shikim publik dhe paraqitje për votimin e shtetasve të
Republikës së Maqedonisë, që janë me punë apo qëndrim
të përkohshëm jashtë vendit, me vendbanimin e fundit të
paraqitur në Republikën e Maqedonisë.
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(5) Kërkesë për regjistrimin, plotësimin apo fshirjen e
të dhënave në ekstraktet e veçanta të Listës zgjedhore,
gjatë kohëzgjatjes së shikimit publik mund t’i paraqesin
PDK-së shtetasit e Republikës së Maqedonisë, që janë me
punë apo qëndrim të përkohshëm jashtë vendit, me
vendbanimin e fundit të paraqitur në Republikën e
Maqedonisë.
(6) Nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në
përfundimin e shikimit publik, shtetasit e Republikës së
Maqedonisë që janë me punë apo qëndrim të përkohshëm
jashtë vendit, mund të dorëzojnë fletëparaqitje me
nënshkrim e vet, me të cilën evidentohen për votim në
zgjedhjet që vijojnë dhe ia dorëzojnë PDK-së.
(7) Dokumentet e paraqitura nga paragrafët (5) dhe (6)
të këtij neni, PDK-të në mënyrë sukseseve, e më së voni në
afat prej dy ditësh nga përfundimi i shikimit publik, ia
dorëzojnë Ministrisë së Punëve të Jashtme, ndërsa
Ministria e Punëve të Jashtme menjëherë ia dorëzon
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, e më së voni në afat
prej dy ditësh nga dita e pranimit.”
Neni 29
Në nenin 51 paragrafi (1) fjalët: “Ministria e
Drejtësisë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve“.
Në paragrafin (2) fjalët: “ankesë Komisionit Shtetëror
të zgjedhjeve” zëvendësohen me fjalët: “padi Gjykatës
Administrative”.
Në paragrafin (3) fjala: “ankesë” zëvendësohet me
fjalën: “padi”, ndërsa fjalët: “Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve”
zëvendësohen
me
fjalët:
“Gjykata
Administrative”.
Paragrafët (4) dhe (5) fshihen.
Në paragrafin (6) i cili bëhet paragraf (4), fjalët:
“Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë”,
zëvendësohen me fjalët: “Gjykata Administrative”.
Në nenin 52
zëvendësohen me
Zgjedhjeve“.

Neni 30
fjalët: “Ministria e Drejtësisë”
fjalët: “Komisioni Shtetëror i

Neni 31
Në nenin 53 në paragrafin (2) fjalët: “Ministria e
Drejtësisë” fshihen, ndërsa fjalët: “Gjykata Supreme e
Republikës së Maqedonisë”, zëvendësohen me fjalët:
“Gjykata Administrative”.
Paragrafi (3) fshihet.
Neni 32
Neni 54 fshihet.
Neni 33
Në nenin 55 në paragrafin (2) fjalët: “Ministria e
Drejtësisë” zëvendësohet me fjalët: “Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve”, ndërsa pas fjalës “kodi”, pika fshihet dhe
shtohen fjalët: “në afat prej 10 ditësh”, pika në fund të
fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët: “dhe ekstraktet nga Lista
zgjedhore për votim në PDK”.
Neni 34
Në nenin 60 paragrafi (3) fjala "logon” zëvendësohet
me fjalën “simbolin”.
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Neni 35
Në nenin 61 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
“(2) Kur paraqitësi i listës së kandidatëve për deputetë
është një grup zgjedhësish nga njësitë zgjedhore për votim
jashtë vendit, duhet të grumbullohen së paku 200
nënshkrime nga zgjedhësit e regjistruar në ekstraktin e
Listës zgjedhore për ato njësisë zgjedhore, para personave
zyrtarë të PDK-së, në formularin e përcaktuar nga
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve”.
Neni 36
Në nenin 63 në paragrafin (1), fjalët: “Ministria e
Drejtësisë” zëvendësohet me fjalët: “Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve”, ndërsa fjalët: “të përcaktuar nga Komisioni
Shtetëror i Zgjedhjeve” fshihen.
Në paragrafin (2) fjalët: “Ministria e Drejtësisë”
zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve“ dhe fjalët: “e pesëmbëdhjetë” zëvendësohen
me fjalët: ”e dhjetë”.
Neni 37
Në nenin 64 në paragrafin (3), pas fjalës “profesionit”
vihet presje, lidhëza “dhe” fshihet, ndërsa pas fjalës
“qytetarit” pika fshihet, dhe shtohen fjalët: “dhe deklarata
për përkatësinë e bashkësisë së caktuar”.
Neni 38
Në nenin 65 në paragrafin (5), pika në fund të fjalisë
fshihet, dhe shtohen fjalët: “dhe deklarata me shkrim e
verifikuar te noteri në pajtim me ligjin, se nuk ka
bashkëpunuar me organet e sigurimit shtetëror”.
Neni 39
Në nenin 67 në paragrafin (5) fjala “ankesë”
zëvendësohet me fjalën ''padi'', ndërsa fjalët: “kompetente e
apelit” zëvendësohet me “Administrative”.
Në paragrafin (6), fjala: “ankesë” zëvendësohet me
fjalën ''padi'', ndërsa fjalët: “Gjykata Supreme e Republikës
së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët:
“Gjykata
Administrative”.
Paragrafi (7) ndryshon si vijon:
“(7) Gjykata Administrative është e obliguar që të
marrë vendim në afat prej 24 orësh nga pranimi i padisë”.
Në paragrafin (8) fjala “ankesë” zëvendësohet me
fjalën "padi”.
Neni 40
Në nenin 69 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3),
si vijon:
“(3) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve përmes
Ministrisë së Punëve të Jashtme në afat prej 48 orësh, do t’i
dorëzojë PDK-ve listat e përcaktuara unike për shpallje
publike”.
Paragrafët (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (4), (5)dhe (6).
Neni 41
Në nenin 71 paragrafi (1) pas fjalëve: "Organizuesi i
fushatës zgjedhore” shtohen fjalët: "në bankën e
Republikës së Maqedonisë".
Neni 42
Në nenin 74 në paragrafin (1) pas fjalës: “fushata”
vihet presje dhe shtohen fjalët: “tubim publik dhe ngjarje të
tjera të organizuara publike nga ana e organizuesit të
fushatës, paraqitja publike e afisheve, prezantimi zgjedhor
medial, distribuimi i materialeve të shtypura.”
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Paragrafët (2) dhe (3), ndryshojnë si vijojnë:
“(2) Këshilli i radiodifuzionit është i obliguar ta
përcjellë prezantimin zgjedhor medial dhe servisin
programor të radiodifuzerëve në Republikën e Maqedonisë
nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në përfundimin e
votimit në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve.
(3) Këshilli i radiodifuzionit është i obliguar që pas
konfirmimit të parregullsive, të ngritë procedurë për
kundërvajtje
para
gjykatës
kompetente
kundër
radiodifuzerit që i ka cenuar dispozitat e këtij kodi, gjatë
kohës së fushatës zgjedhore, gjatë kohës së heshtjes
zgjedhore dhe në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve.”
Neni 43
Neni 75 ndryshon si vijon:
“(1) Këshilli i radiodifuzionit miraton Rregullore për
qasje të barabartë në prezantimin medial, gjatë kohës së
fushatës zgjedhore, dhe e publikon në “Gazetën zyrtare të
Republikës së Maqedonisë”.
(2) Me Rregulloren nga paragrafi (1) i këtij neni
përcaktohet kohëzgjatja e prezantimit zgjedhor, mënyra e
reklamimit dhe kushtet për shfrytëzimin e kohës
programore, përkatësisht hapësira te radiodifuzerët për
prezantimin e kandidatëve dhe të programeve të tyre.
(3) Gjatë kohës së fushatës zgjedhore radiodifuzerët që
kanë vendosur t’i mbulojnë zgjedhjet, mund të
transmetojnë 25% kohë plotësuese për reklamimin e kohës
së transmetuar ditore për transmetimin e programit të
paguara politike, përkatësisht 25% ose 15 minuta reklamim
të paguar politik në një orë reale, me këtë rast më së shumti
2/3 prej 15 minutash reklamimi të paguar politik në një orë
reale për një pjesëmarrës në fushatën zgjedhore.
(4) Radiodifuzerët janë të obliguar ta respektojnë
Rregulloren nga paragrafi (1) i këtij neni për rregullat e
qasjes së barabartë në prezantimin medial.
(5) Radiodifuzerët dhe mediet e shtypit në Republikën
e Maqedonisë janë të obliguar që në afat prej 5 ditësh nga
dita e shpalljes së zgjedhjeve në pajtim me Rregulloren nga
paragrafi (1) i këtij neni, ta përcaktojnë listën çmimeve për
reklamimin e programeve zgjedhore dhe të kandidatëve.
(6) Mediet e shtypura janë të obliguara që listën e
çmimeve nga paragrafi (5) i këtij neni t’ia dorëzojnë
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Entit Shtetëror për
Revizion, ndërsa radiodifuzerët edhe Këshillit për
Radiodifuzion.
(7) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është i obliguar
që listën e çmimeve nga paragrafi (4) i këtij neni ta
publikojë në afat prej 24 orësh pas marrjes së listë së
çmimeve.
(8) Çmimet për reklamimin e programeve zgjedhore
dhe të kandidatëve, që do t’i përcaktojë radiodifuzeri,
përkatësisht media e shtypur në Republikën e Maqedonisë,
doemos duhet të jenë të njëjta për të gjithë organizuesit e
fushatës.
(9) Radiodifuzerët në Republikën e Maqedonisë janë të
obliguar që në kushte të njëjta të sigurojnë në programet e
tyre pjesëmarrje të barabartë në prezantimin e programeve
zgjedhore të kandidatëve.”
Neni 44
Neni 76 ndryshon, si vijon:
''(1) Radiodifuzerët nuk guxojnë të emetojnë reklamim
të paguar politik në programet informative-politike gjatë
fushatës zgjedhore.
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(2) Radiodifuzerët dhe mediet e shkruara janë të
detyruar kur emetojnë reklamim të paguar politik, të
theksojnë se bëhet fjalë për shpallje të paguar.
(3) Shërbimi publik radiodifuziv obligohet pa
kompensim në bashkëpunim me Komisionin Shtetëror të
Zgjedhjeve t’i informojnë qytetarët për mënyrën dhe
teknikën e votimit.''
Neni 45
Në nenin 83, paragrafi (1) pas alinesë 6, shtohet aline e
re 7, si vijon:
''- mjete nga burime të paidentifikuara.''
Në paragrafin (2) shtohet aline e re 1, si vijon:
''- kuotizacionin e partisë politike.''
Alinetë 1 dhe 2 bëhen aline 2 dhe 3.
Pas paragrafit (2) shtohen tre paragrafë të rinj (3), (4)
dhe (5), si vijojnë:
''(3) Fushata zgjedhore mund të financohet nga
donacionet prej personave fizikë dhe juridikë në formë
parash, sende dhe shërbime, vlera e të cilave nuk guxon ta
tejkalojë shumën e caktuar në paragrafin (2) alinetë 2 dhe 3
të këtij neni, përveç donacioneve të përcaktuara në nenin
83-a paragrafi (1) alineja 3 dhe paragrafët (3) dhe (5).
(4) Nëse vlera e donacionit është më e madhe se shuma
e përcaktuar në paragrafin (2) alinetë 2 dhe 3 të këtij neni,
organizatori i fushatës zgjedhore është i detyruar që në afat
prej 5 ditësh nga dita e marrjes së donacionit, ndryshimin
midis vlerës së lejuar dhe vlerës së donuar ta derdhë në
Buxhetin e Republikës së Maqedonisë.
(5) Nëse nuk mund të vërtetohet origjina e donacionit,
organizatori i fushatës zgjedhore është i detyruar që në afat
prej 5 ditësh nga dita e marrjes së donacionit, vlerën e
donacionit ta derdhë në Buxhetin e Republikës së
Maqedonisë."
Neni 46
Pas nenit 83 shtohen dy nene të reja 83-a dhe 83-b, si
vijojnë:
“Neni 83-a
(1) Si donacion nga neni 83 i këtij ligji mund të
konsiderohet edhe:
- dhënia e shërbimeve pa pagesë organizatorit të
fushatës zgjedhore;
- dhënia e shërbimeve organizatorit të fushatës
zgjedhore për të cilën paguan personi i tretë dhe
- shitja e mallrave ose dhënia e shërbimeve
organizatorit të fushatës zgjedhore me çmim më të ulët të
tregut.
(2) Shitësi i mallrave, përkatësisht dhënësi i shërbimit
është i detyruar ta njoftojë organizatorin e fushatës
zgjedhore për çmimin e tregut të mallit të shitur,
përkatësisht shërbimit të kryer dhe për atë i dorëzon faturë.
(3) Ndryshimi midis vlerës së tregut dhe vlerës së
paguar konsiderohet si donacion.
(4) Ndërmarrjet publike janë të detyruara të ofrojnë
çmime të njëjta për shërbimet e veta ndaj gjithë
pjesëmarrësve në fushatë përmes çmimeve zyrtare.
(5) Uljet e çmimeve të cilat i ofrojnë radiodifuzerët dhe
mediet e shkruara për reklamim politik të pjesëmarrësve në
fushatë zgjedhore, konsiderohen donacion i shprehur me
vlerë në para.
Neni 83-b
(1) Organizatori i fushatës zgjedhore gjatë fushatës
zgjedhore mban regjistër të donacioneve me këto të dhëna:
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- emrin, përkatësisht emërtimin e çdo donatori veç e
veç;
- llojin dhe vlerën e donacionit dhe
- datën e marrjes së donacionit.
(2) Regjistri i donacioneve mbahet në formular të
përcaktuar me rregullore që e nxjerr ministri i Financave,
në të cilën përcaktohet forma, përmbajtja dhe mënyra e
mbajtjes së regjistrit të donacioneve.''
Neni 47
Në nenin 84 fjalët: “60 denarë” zëvendësohet me fjalët:
''180 denarë''.
Neni 48
Pas nenit 84 shtohet nen i ri 84-a, si vijon:
''Neni 84-a
Nga dita e marrjes së vendimit për shpalljen
zgjedhjeve deri në ditën e mbarimit të zgjedhjeve, organet
shtetërore dhe organet e komunave dhe të Qytetit të
Shkupit nuk guxojnë të botojnë reklame të financuara nga
Buxheti i Republikës së Maqedonisë, përkatësisht nga
buxheti i komunave dhe i Qytetit të Shkupit.''
Neni 49
Në nenin 85 paragrafët (1), (2) dhe (3) ndryshojnë si
vijon:
''(1) Organizatori i fushatës zgjedhore është i detyruar
që menjëherë, ose më së voni në afat prej 15 ditësh pas
ditës së përfundimit të fushatës zgjedhore të dorëzojë
raport të plotë financiar për fushatën zgjedhore.
(2) Raporti financiar për fushatën zgjedhore dorëzohet
në formularin e nenit 83-b paragrafi (2) të këtij ligji.
(3) Raporti financiar i dorëzohet Komisionit Shtetëror
të Zgjedhjeve, Entit Shtetëror për Revizion, Komisionit
Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë, ndërsa për zgjedhjet lokale
edhe Këshillit të komunës dhe Këshillit të qytetit të
Shkupit.''
Paragrafi (5) shlyhet.
Paragrafët (6) dhe (7) bëhen paragrafë (5) dhe (6).
Paragrafi (7) i cili bëhet paragraf (6) ndryshon si vijon:
''(6) Nëse Enti Shtetëror për Revizion konstaton
parregullsi në raportin financiar të organizatorit të fushatës
zgjedhore, do t'i njoftojë organet kompetente për shkak të
ngritjes së procedurës përkatëse.''
Neni 50
Pas nenit 85 shtohen dy nene të reja 85-a dhe 85-b, si
vijojnë:
“Neni 85-a
(1) Radiodifuzerët dhe mediet
e shkruara në
Republikën e Maqedonisë janë të detyruar të dorëzojnë
raport për hapësirën reklamuese të shfrytëzuar prej secilit
organizator të fushatës zgjedhore dhe mjetet të cilat janë
arkëtuar ose kërkohen në bazë të saj.
(2) Raporti nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzohet më
së voni 15 ditë pas ditës së mbarimit të fushatës zgjedhore.
(3) Raporti nga paragrafi (1) i këtij neni i dorëzohet
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Entit Shtetëror për
Revizion dhe Komisionit Shtetëror për Parandalimin e
Korrupsionit, të cilët janë të detyruar ta publikojnë në
internet faqet e tyre.
(4) Raporti nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzohet në
formular të përcaktuar nga ministri i Financave.
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Neni 85-b
Raportet revizore nga revizionet e bëra mbi raportet
financiare të organizatorëve të fushatës zgjedhore, Entit
Shtetëror për Revizion i boton në veb faqen e vet në afat të
përcaktuar me ligj.''
Neni 51
Në nenin 87 paragrafin (1), numri 7 në kllapa
zëvendësohet me numrin 6.
Paragrafi (2) shlyhet.
Neni 52
Në nenin 91 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të
rinj (2) dhe (3), si vijon:
''(2) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve materialin
zgjedhor për votim në PDK ia dorëzon personit të
autorizuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme më së voni 10
ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve.
(3) Ministria e Punëve të Jashtme materialin zgjedhor
të PDK-së e dërgon menjëherë pas pranimit.''
Paragrafi (2) bëhet paragraf (4).
Neni 53
Në nenin 95 paragrafi (1) në alinenë 1 presja shlyhet
dhe shtohen fjalët: ''për votimin në Republikën
e
Maqedonisë”.
Pas alinesë 1 shtohet aline e re 2, si vijon:
''- emërtimin e fletëvotimit, selinë e PDK-së për votim
në vend të huaj.''
Alinetë 2 dhe 3 bëhen aline 3, 4 dhe 5.
Në paragrafin (2) pas fjalës “komuna”, shtohen fjalët:
“përkatësisht selia e PDK-së.”
Neni 54
Në nenin 101 paragrafi (1), pika në fund të fjalisë
shlyhet, shtohet presja dhe shtohen fjalët: ''ndërsa në PDK
respektohet dallimi kohor në vendin, përkatësisht prej orës
7 deri në orën 19 në pajtim me llogaritjen e kohës në
vendin përkatës.''
Neni 55
Në nenin 104 paragrafi (6) shlyhet, ndërsa paragrafi (7)
bëhet paragraf (6).
Neni 56
Në nenin 105, pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri
(5), si vijon:
''(5) Përfaqësuesit e parashtruesve të listave dhe
vëzhguesit e autorizuar vendas nga afër mund ta ndjekin
verifikimin e identitetit të zgjedhësit i cili hyn për votim''.
Neni 57
Në nenin 106, pas fjalës “miraton”, vihet presje dhe
shtohen fjalët: "përkatësisht këshillat zgjedhorë për votim
në PDK”.
Neni 58
Në nenin 107 paragrafi (1), pika në fund të fjalisë
shlyhet dhe shtohen fjalët: ''dhe në PDK.''
Neni 59
Në nenin 110 fjalët: ''në fletëvotim të palosur para se ta
futë në kutinë e votimit, këshilli zgjedhor në pjesën e
prapme i vë vulë ''zëvendësohet me fjalët: ''fletëvotimin e
palosur e fut në kutinë e votimit''.
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Neni 60
Pas nenit 113, shtohet nen i ri 113-a, si vijon:
“Neni 113-a
(1) Zgjedhësit të cilët në ditën e votimit janë me punë
ose me qëndrim të përkohshëm jashtë vendit votojnë në
PDK një ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve në
Republikën e Maqedonisë.
(2) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve detyrimisht
menjëherë pas pranimit të materialit zgjedhor duhet t'ia
dërgojë PDK-së përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme.
(3) Për zgjedhësit nga paragrafi (1) të këtij neni,
zgjedhjet i zbatojnë këshillat zgjedhorë për votim në PDK.
(4) Këshillat zgjedhorë për votim në PDK përpilojnë
procesverbale.
(5) Fletëvotimet futen në zarfe të veçanta në të cilat
shënohet selia e PDK-së dhe njësia zgjedhore dhe vulosen.
(6) Procesverbalet, zarfet e vulosura dhe materiali tjetër
zgjedhor, pas përfundimit të votimit, këshillat zgjedhorë
përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme ia dërgojnë
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.
(7) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i mbledh dhe i
verifikon rezultatet nga votimi jashtë vendit."
Neni 61
Në nenin 121 paragrafi (3) shlyhet.
Neni 129 shlyhet.
Në nenin 138
zëvendësohen me
Zgjedhjeve”.

Neni 62
Neni 63
fjalët: “Ministria e Drejtësisë”,
fjalët: “Komisioni Shtetëror i

Neni 64
Në nenin 141 në paragrafin (2) fjala: “ankesë”
zëvendësohet me fjalën “aktpadi” kurse fjalët: “Gjykata
Supreme e Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me
fjalët: “Gjykata Administrative”.
Në paragrafin (3) fjalët: “Gjykata Supreme e
Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët:
“Gjykata
Administrative”,
kurse
fjala
“ankesa”
zëvendësohet me fjalën “aktpadia”.
Në paragrafin (4) fjala “ankesa”, zëvendësohet me
fjalën”aktpadia”.
Neni 65
Në nenin 146 në paragrafin (1) fjalët: “Ministria e
Drejtësisë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve”.
Neni 66
Në nenin 147, pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë
të rinj (5) dhe (6), si vijojnë:
“(5) Kundërshtimet parashtrohen me shkrim dhe i
përmbajnë elementet si vijojnë:
- vendin, kohën, përshkrimin e cenimit të bërë,
kryerësin dhe provat në të cilat thirret paraqitësi dhe
- emrin, mbiemrin dhe nënshkrimin e paraqitësit të
kundërshtimit, përkatësisht të personit të autorizuar.
(6) Kundërshtimet mund të paraqiten edhe në formularë
të veçantë, të përcaktuar nga Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve, të publikuara në “Gazetën zyrtare të
Republikës së Maqedonisë” dhe në internet faqen e
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.”
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Neni 67
Në nenin 148 në paragrafin (1) pas fjalëve: “Komisioni
Shtetëror i Zgjedhjeve” vihet pikë, ndërkaq teksti tjetër deri
në fund të fjalisë shlyhet.
Në paragrafin 2, pika në fund të fjalisë shlyhet dhe
shtohen fjalët: “përkatësisht publikimit të rezultateve
fillestare”.
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
“Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve duhet detyrimisht
brenda afatit prej 48 orësh pas pranimit të kundërshtimit të
marrë vendim”.
Në paragrafin (4) fjalët: “komisioni komunal i
zgjedhjeve dhe komisioni zgjedhor i qytetit” shlyhen dhe
në paragrafët (4) dhe (5) fjala “ankesë” zëvendësohet me
fjalën: “aktpadi”, ndërkaq fjalët: “Gjykata Supreme e
Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët:
“Gjykata Administrative”.
Neni 68
Në nenin 149, në paragrafin (1) fjalët: “kurse për
zgjedhjet lokale komisionit zgjedhor të qytetit ose
komisionit komunal të zgjedhjeve” shlyhen.
Në paragrafin (3) fjala: “ankesë” zëvendësohet me
fjalën: “aktpadi”, ndërkaq fjalët: “Gjykata Supreme e
Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët:
“Gjykata Administrative”.
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
“(4) Nëse vendimi nga paragrafi (2) i këtij neni, ka të
bëjë me një veprim të caktuar të këshillit zgjedhor, kurse
procesi i votimit është në rrjedhë e sipër, zgjedhësit do t’i
mundësohet që ta realizojë të drejtën e zgjedhjes.”
Neni 69
Në titullin para nenit 150 fjalët: “Gjykata Supreme e
Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët:
“Gjykata Administrative”.
Neni 70
Në nenin 150, në paragrafin (1) fjalët: “Gjykata
Supreme e Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me
fjalët: “Gjykata Administrative” fjala:
“ankesat”
zëvendësohet me fjalën: “aktpaditë”, pika në fund të fjalisë
shlyhet dhe shtohen fjalët: “në seancë publike”.
Në paragrafin (2) fjalët: “Gjykata Supreme e
Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët:
“Gjykata
Administrative”,
kurse
fjala
“ankesa”
zëvendësohet me fjalën “aktpadia”.
Në paragrafin (3) fjalët: “Gjykata Supreme e
Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët:
“Gjykata Administrative”.
Në paragrafin (4) fjalët: “Gjykata Supreme e
Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët:
“Gjykata
Administrative”,
kurse
fjala
“ankesa”
zëvendësohet me fjalën “aktpadia”.
Neni 71
Në nenin 151 në paragrafin (1), fjalia e parë ndryshon
si vijon:
“Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sipas detyrës
zyrtare, ose sipas kundërshtimit të parashtruar, me
aktvendim e anulon votimin në vendvotimin në rastet si
vijojnë, nëse:”
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Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
“(2) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në rastet e
alineve 1, 2, 5 dhe 6 të paragrafit (1) të këtij neni, gjatë
vendimmarrjes për kundërshtimet nëse faktet të cilat vihen
në pah janë inkorporuar në procesverbalin, duhet
detyrimisht të bëjë këqyrje në tërë materialin zgjedhor.”
Në paragrafët (2), (3), fjalët: “qytetit, përkatësisht
komunës” shlyhen dhe paragrafët (2), (3), (4) dhe (5)
bëhen paragrafë (3), (4) , (5) dhe (6).
Në paragrafin (4), i cili bëhet paragraf (5) fjala
“ankesë” zëvendësohet me fjalën “aktpadi”, ndërkaq fjalët:
“Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë”
zëvendësohen me fjalët: “Gjykata Administrative”.
Në paragrafin (5), i cili bëhet paragraf (6) fjalët:
“Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë”
zëvendësohen me fjalët: “Gjykata Administrative”,
ndërkaq fjala “ankesë”, zëvendësohet me fjalën “aktpadi”.
Neni 72
Në nenin 164, pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri
(3), si vijon:
“(3) Në PDK të Republikës së Maqedonisë për votim
jashtë vendit përcaktohen vendvotime të posaçme.”
Neni 73
Në nenin 165, paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
“(1) Numri i votuesve të cilët votojnë në vendvotimin,
përcaktohet në atë mënyrë me të cilën mundësohet që
votimi të zhvillohet pa pengesa në kohën e përcaktuar për
votim”.
Paragrafi (2) fshihet, ndërsa paragrafi (3) bëhet
paragraf (2).
Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (2), pika në fund
të fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët: “edhe në PDK janë
paraqitur më pak se 10 votues për votim”.
Neni 74
Në nenin 166, pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2)
si vijon:
“(2) Rregulli i përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni
nuk zbatohet për vendvotimet në PDK”.
Neni 75
Në nenin 167,
fjalët: “Ministria e Drejtësisë”,
zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve” dhe pas fjalëve: “në bashkëpunim me“,
shtohen fjalët: “Ministria e Punëve të Jashtme”.
Neni 76
Në nenin 168, në paragrafin (1), fjalët: “Ministri i
Drejtësisë”, zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror
i Zgjedhjeve”.
Paragrafi (2) fshihet.
Neni 77
Në nenin 169, në paragrafin (2), fjalët: “Ministri i
Drejtësisë”, zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror
i Zgjedhjeve”.
Neni 78
Në nenin 174 shtohet paragraf i ri (2) si vijon:
“(2) Njësitë zgjedhore për votim në vend të huaj,
përbëhen nga vendvotimet gjegjësisht PDK në suazat e
njësisë zgjedhore ku qytetarët e realizojnë të drejtën e
votimit në përputhje me këtë kod”.
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Neni 79
Në nenin 175, në paragrafin (1), fjala “gjashtë”
zëvendësohet me numrin “9”.
Pas paragrafit (1), shtohet paragraf i ri (2) si vijon:
“(2) Për zbatimin e votimit për zgjedhjen e 3
deputetëve, përcaktohen tri njësi zgjedhore edhe atë:
- Njësia zgjedhore numër 7 për votimin e shtetasve të
Republikës së Maqedonisë, të cilët janë në punë ose në
qëndrim të përkohshëm në Evropë dhe në Afrikë me
vendvotimet gjegjësisht PDK në ato vende;
- Njësia zgjedhore numër 8 për votimin e shtetasve të
Republikës së Maqedonisë, të cilët janë në punë ose në
qëndrim të përkohshëm në Amerikën Veriore dhe Jugore,
me vendvotimet gjegjësisht PDK në ato vende; dhe
- Njësia zgjedhore numër 9 për votimin e shtetasve të
Republikës së Maqedonisë, të cilët janë në punë ose
qëndrim të përkohshëm në Australi dhe në Azi, me
vendvotimet gjegjësisht PDK në ato vende”.
Neni 80
Titulli i Kreut XIV ndryshohet si vijon: “NDËSHKIME
DHE DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE”.
Neni 81
Në nenin 178, pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2)
si vijon:
“(2) Për veprat penale nga paragrafi (1) i këtij neni,
procedura është urgjente”.
Neni 82
Në nenin 179, në paragrafin (1), fjalët: “Me dënim me
para prej 20.000 deri në 50.000 denarë, do të dënohet për
kundërvajtje”, zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë
prej 500 deri në 1.500 euro me kundërvlerë në denarë do t’i
kumtohet për kundërvajtje”.
Në paragrafin (2), fjalët: “me dënim me para prej
20.000 deri në 50.000 denarë do të dënohet për
kundërvajtje”, zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë
prej 500 deri në 1.500 euro me kundërvlerë në denarë do t’i
kumtohet për kundërvajtje”.
Neni 83
Në nenin 180, paragrafi (1), fjalët: “Me dënim me para
prej 200.000 deri në 300.000 denarë do të dënohet për
kundërvajtje", zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë
prej 3.000 deri në 5.000 euro me kundërvlerë në denarë do
t’i kumtohet për kundërvajtje”.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“(2) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1.500 euro me
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtjen
nga paragrafi (1) i këtij neni, edhe kandidatit ose personit
tjetër fizik për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni.”
Neni 84
Në nenin 181, fjalët: “Me dënim me para prej 20.000
deri në 50.000 denarë do të dënohet për kundërvajtje”,
zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 300 deri në
1.000 euro me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për
kundërvajtje”.
Pas paragrafit (1), shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe
(3) si vijojnë:
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“(2) Gjobë në shumë prej 3.000 deri në 5.000 euro me
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje
personit juridik, në qoftë se nuk e respekton afatin për
fillimin dhe përfundimin e fushatës zgjedhore (neni 74,
paragrafi 1).
“(3) Gjobë në shumë prej 5.000 deri në 7.000 euro me
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje
radiodifuzerit në qoftë se nuk i respekton dispozitat e
këtij kodi, gjatë fushatës zgjedhore, gjatë heshtjes
zgjedhore dhe në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve. (neni 74,
paragrafi 3).”
Neni 85
Në nenin 182, paragrafi (1), fjalët: “Me dënim me
para prej 200.000 deri në 300.000 denarë do të dënohet
mjeti i informimit publik”, zëvendësohen me fjalët:
“Gjobë në shumë prej 3.000 deri në 5.000 euro me
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje
radiodifuzerit”.
Në alinenë një, numri “(1)” zëvendësohet me numrin
“(8)”.
Alineja dy ndryshohet si vijon:
“-nëse nuk e respekton Rregulloren për rregullat e
qasjes së barabartë në paraqitjen në mediume ose nuk e
përcakton dhe nuk ia dorëzon organit kompetent listën e
çmimeve nga neni 75, paragrafët (4) dhe (5).”
Në paragrafin (2), fjalët: “Me dënim me para prej
20.000 deri në 50.000 denarë do të dënohet për
kundërvajtje edhe”, zëvendësohen me fjalët:” Gjobë në
shumë prej 500 deri në 1.500 euro me kundërvlerë në
denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje edhe”.
Neni 86
Në nenin 183, fjalët: “Me dënim me para prej 20.000
denarë deri në 50.000 denarë”, zëvendësohen me fjalët:
“Gjobë në shumë prej 500 deri në 1.500 euro me
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për
kundërvajtje”.
Neni 87
Në nenin 184 fjalët: “Me dënim me para prej 40.000
deri 50.000 denarë do të dënohet për kundërvajtje",
zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 500 deri
në 1.500 euro me kundërvlerë në denarë do t’i
kumtohet".
Neni 88
Në nenin 185 fjalët: "Me dënim me para prej 40.000
deri në 50.000 denarë do të dënohet", zëvendësohen me
fjalët: "Gjobë në shumë prej 500 deri në 2 000 euro me
kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i
kumtohet”.
Neni 89
Në nenin 186 fjalët: "Me dënim me para prej 20.000
deri në 50.000 denarë do të dënohet për kundërvajtje",
zëvendësohen me fjalët: "Gjobë në shumë prej 500 deri në
1.500 euro me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do
t’i kumtohet".
Neni 90
Në nenin 187 fjalët: "Me dënim me para prej 200.000
deri në 300.000 denarë", zëvendësohen me fjalët: "Gjobë
në shumë prej 3.000 deri në 5.000 euro me kundërvlerë në
denarë do t’i kumtohet".
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Neni 91
Në nenin 188 fjalët: "Me dënim me para prej 20.000
deri në 50.000 qenarë dënohet për kundërvajtje",
zëvendësohen me fjalët: "Gjobë në shumë prej 300 deri në
800 euro me kundërvlerë në qenarë për kundërvajtje do t’i
kumtohet".
Neni 92
Në nenin 189 paragrafi (1) dhe (2) fjalët: “Me dënim
me para prej 200.000 deri në 300.000 qenarë do të dënohet
për kundërvajtje", zëvendësohen me fjalët: "Gjobë në
shumë prej 4.000 deri në 5.000 euro me kundërvlerë në
qenarë për kundërvajtje do t’i kumtohet".
Në paragrafin (3) fjalët: "Me dënim me para prej
20.000 deri në 50.000 denarë do të dënohet edhe",
zëvendësohen me fjalët: "Gjobë në shumë prej 500 deri
1.500 euro me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do
t’i kumtohet".
Neni 93
Në nenin 190 fjalët: "Me dënim me para prej 20.000
deri në 50.000 denarë do të dënohet për kundërvajtje",
zëvendësohen me fjalët: "Gjobë në shumë prej 300 deri
1.000 euro me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do
t’i kumtohet".
Neni 94
Në nenin 191 paragrafi (1) dhe (2) fjalët: "Me dënim
me para prej 40.000 deri në 50.000 denarë do të dënohet
për kundërvajtje edhe", zëvendësohen me fjalët: "Gjobë në
shumë prej 500 deri në 1.500 euro me kundërvlerë në
denarë për kundërvajtje do t’i kumtohet".
Neni 95
Në nenin 18 paragrafi (2), neni 21 paragrafi (2) dhe (5),
neni 23 paragrafi (2) dhe (3), neni 31 paragrafi (2), pikat
1,7 dhe 14, nenet 34, 35, 36 dhe 37, neni 39 paragrafi (1)
dhe (2), neni 40 paragrafi (2) pika 6 dhe paragrafi (3), neni
66 paragrafi (3), neni 67 paragrafët (1), (2), (3), (4), dhe (5)
neni 68 paragrafi (3), neni 69 paragrafi (3) dhe (4), neni
102 paragrafi (3), neni 11 paragrafi (1) dhe (6), neni 113
paragrafi (3), neni 117 paragrafi (4) dhe (6), neni 118
paragrafi (1), (2) dhe (4), neni 135 paragrafi (1), neni 155
paragrafi (2) dhe (3), neni 157 paragrafi (1) dhe neni 170
paragrafi (1) pas fjalëve: "Komisioni komunal i
zgjedhjeve", shtohen fjalët respektivisht: "Komisioni
zgjedhor i Qytetit të Shkupit".
Neni 96
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të zgjidhet në afat
prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve vazhdon me punë
deri në zgjedhjen e Komisionit Shtetëror i Zgjedhjeve në
pajtim me këtë ligj
Neni 97
Kompetencat e Ministrisë së Drejtësisë, të cilat në
pajtim me dispozitat e këtij ligj kalojnë në kompetencë
të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Ministria e
Drejtësisë vazhdon t’i ushtrojë më së voni deri më 1
shtator 2009.
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Neni 98
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Punëve
të Jashtme në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji, do ti fillojnë aktivitetet për evidentimin dhe
paraqitjen e shtetasve të Republikës së Maqedonisë, të cilët
janë me punë ose me qëndrim të përkohshëm në botën e
jashtme.
Neni 99
Për shtetasit e Republikës së Maqedonisë, të cilët janë
me punë ose me qëndrim të përkohshëm në botën e
jashtme, votimi për zgjedhjen e deputetëve në Kuvendin e
Republikës së Maqedonisë, si dhe për zgjedhjen e kryetarit
të Republikës së Maqedonisë në pajtim me këtë ligj do të
zbatohet pas 1 shtatorit 2009.
Neni 100
Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të
nxirren në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 101
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në afat prej 60
ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të formojë
trup koordinues për zbatimin e aktiviteteve për marrjen e
Listës zgjedhore nga Ministria e Drejtësisë në Komisionin
Shtetëror të Zgjedhjeve, me anëtarë të Ministrisë së
Drejtësisë, Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Entit
Shtetëror të Statistikës, me propozimin e Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë.
Në trupin koordinues nga një anëtar do të zgjidhet
nga radhët e grupeve parlamentare në opozitë dhe nga
një anëtar nga radhët e grupeve parlamentare në pushtet
të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë.
Trupi koordinues për zbatimin e aktiviteteve nga
paragrafi (1) i këtij neni do të miratojë Program dhe Plan
aksioni me të cilin do t’i përcaktojë afatet për zbatimin e
punëve në lidhje me bartjen e kompetencave më së voni
deri më 1 shtator 2009.
Enti Shtetëror i Statistikës do të vazhdojë ta bëjë
përpunimin organizativo-teknik dhe metodologjik të të
dhënave nga Lista zgjedhore deri më 1 shtator 2009,
përkatësisht deri në dorëzimin Komisionit Shtetëror të
Zgjedhjeve.
Neni 102
Të punësuarit në njësitë rajonale të Ministrisë së
Drejtësisë që kryejnë punë dhe detyra në lidhje me
evidentimin e të drejtës zgjedhore, vazhdojnë me punë në
Komisionin Shtetëror të zgjedhjeve.
Neni 103
Komisioni ligjdhënës-juridik i Kuvendit të Republikës
së Maqedonisë obligohet të përcaktojë tekstin e spastruar të
Kodit zgjedhor.
Neni 104
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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2672.
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29
октомври 2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-МЕДИЦИНСКИ ТИМ
ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА
ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ЕУФОР, АЛТЕА
1. За учество во мировната операција на Европската
унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА се испраќа единица на Армијата на Република Македонијамедицински тим (во натамошниот текст: Армијата), во
состав од:
- двајца лекари - офицери,
- еден офицер за логистика,
- двајца медицински техничари-подофицери,
- три медицински техничари-цивилни лица на служба во Армијата и
- двајца возачи на санитетски возила-професионални војници.
2. Единицата на Армијата од точката 1 на оваа одлука се испраќа за период од шест месеца, сметано од
почетокот на ноември 2008 година.
3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана, гориво, медицински материјали, плати и
надоместоци на плати на учесниците во мировната
операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедува
Република Македонија.
4. Подготовките и организацијата на учесниците во
мировната операција, ќе ги изврши Министерството за
одбрана.
5. По завршувањето на учеството во мировната
операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4751/1
Претседател
29 октомври 2008 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_____________
2673.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 37 став 4 и член
38 ставови 1 и 2 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија”
бр. 7/2005 и 103/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2008 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР
НА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
1. Собранието на Република Македонија објавува
јавен конкурс за избор на заменик на директорот на
Дирекцијата за заштита на личните податоци.
2. За заменик на директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци може да биде избрано лице, кое ги исполнува следниве услови:
- да е државјанин на Република Македонија,
- да има најмалку петгодишно работно искуство во
правни работи,
- да е истакнат правник и
- да не е казнет со казна, односно да не му е изречена прекршочна санкција забрана на вршење професија,
дејност или должност.
3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат
условите предвидени во точката 2 на оваа одлука, пријавите со потребните документи за исполнување на условите да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на
Одлуката во „Службен весник на Република Македонија”.
4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија” и во весниците „Дневник”,
„Време” и „Факти”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4752/1
Претседател
29 октомври 2008 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
____________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
2674.
Врз основа на член 14 став 3 од Законот за заштита
на правата на пациентите („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08), министерот за здравство
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ИЗЈАВАТА ЗА СОГЛАСНОСТ, КАКО И НА
ИЗЈАВАТА ЗА ОДБИВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА
МЕДИЦИНСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и соржината на образецот на изјавата за согласност, како и на
изјавата за одбивање на определена медицинска интервенција.
Член 2
Образецот на изјавата за согласност за определена
медицинска интервенција, кој е даден во Прилог бр.1
на овој правилник, е со формат А4, на хартија во бела
боја.
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Образецот од став 1 на овој член го содржи следниот текст: (штембил на здравствената установа); Изјава
за согласност на определена медицинска интервенција,
врз основа на член 14 став 3 од Законот за заштита на
правата на пациентите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/08); I. Основни податоци за пациентот; 1.Име и презиме; 2.Датум и место на раѓање;
3.Медицинско досие бр.; II Податоци за медицинската
интервенција; 4.Краток опис на медицинската интервенција; III Изјава за согласност за медицинската интервенција од точка II.4; 5.Изјавувам, под полна и чиста свест и разбирање за медицинската интервенција
опишана во точка II.4, а врз основа на потполна информација за очекуваните позитивни резултати и можните
компликации од интервенцијата, дадена од страна на
здравствениот работник потпишан на оваа изјава и без
присила, дека се согласувам да се изврши медицинската интервенција од точка II.4; Здравствен работник;
Пациент; Во; (здравствена установа); На; (датум);
(М.П. на З.У.).
Член 3
Образецот на изјавата за одбивање на определена
медицинска интервенција, кој е даден во Прилог бр.2
на овој правилник, е со формат А4, на хартија во бела
боја.
Образецот од став 1 на овој член го содржи следниот текст: (штембил на здравствената установа);
Изјава за одбивање на определена медицинска
интервенција, врз основа на член 14 став 3 од Законот
за заштита на правата на пациентите („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 82/08); I.
Основни податоци за пациентот; 1.Име и презиме;
2.Датум и место на раѓање; 3.Медицинско досие бр.;
II. Податоци за медицинската интервенција; 4.Краток
опис на медицинската интервенција; III. Изјава за
одбивање на медицинската интервенција од точка
II.4, 5.Изјавувам, под полна и чиста свест и разбирање
за медицинската интервенција опишана во точка II 4,
а врз основа на потполна информација за очекуваните
позитивни резултати и можните компликации од
интервенцијата, дадена од страна на здравствениот
работник потпишан на оваа изјава и без присила, дека
одбивам да се изврши медицинската интервенција од
точка II.4; IV. Изјава на здравствениот работник за
последиците по здравјето на пациентот во случај на
одбивање на медицинската интервенција од точка
II.4; Здравствен работник; Пациент; Во; (здравствена
установа); На; (датум); (М.П. на З.У).
Член 4
Обрасците од членовите 2 и 3 од овој правилник се
негов составен дел.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-15507/1
27 октомври 2008 година
Скопје

Министер за здравство,
д-р Бујар Османи, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2675.
Врз основа на член 25 став (2) од Законот за малолетничка правда („Службен весник на Република Македонија” бр.87/2007), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ПРИМЕНА
НА МЕРКИ НА ПОМОШ И ЗАШТИТА НА ДЕЦА И МАЛОЛЕТНИЦИ ВО РИЗИК
Член 1
(1) Со овој правилник се пропишува формата и содржината и начинот на водење на регистарот за примена
на мерките на помош и заштита на деца и малолетници во ризик (во натамошниот текст: „регистар”).
Член 2
(1) Регистарот е со големина 42цм x 30цм.
(2) Регистарот е книга со листови поврзани со корица од тврда хартија во зелена боја. Листовите во регистарот се поврзани со конец.
Член 3
(1) На корицата на регистарот во средината на горниот дел е отпечатен текстот: „Министерство за труд и
социјална политика”, во средината: „РЕГИСТАР”, а под него: „за примена на мерки на помош и заштита за деца и малолетници во ризик”.
Член 4
(1) Регистарот го води службено лице во Министерството за труд и социјална политика (во натамошниот
текст: „службено лице”).
(2) Пред почетокот на водење на регистарот на првата страна во десниот долен агол службеното лице го
внесува и заверува вкупниот број на страниците на регистарот.
(3) Службеното лице во регистарот ги внесува следниве податоци: реден број; име, татково име и презиме
на детето/малолетното лице; датум на раѓање (ден, месец, година); датуми на упис (ден, месец, година), I, II,
II, IV; име на центарот за социјална работа; податоци за применети мерки на помош и заштита од страна на
центарот за социјална работа (шифра), I, II, II, IV; датум на бришење (ден, месец, година) и забелешка.
Член 5
(1) Регистарот е даден во Прилог бр. 1 на овој правилник и е негов составен дел.
(2) Податоците за примена на мерки на помош и заштита се бележат преку шифри, хронолошки, според редослед на нивното примање во Министерството за труд и социјална политика.
(3) Составен дел на овој регистар е и шифрарник на мерки на помош и заштита, пропишани со позитивните законски прописи.
Член 6
(1) Центарот за социјална работа на секои три месеци доставува податоци за применетите мерки на помош
и заштита до Министерството за труд и социјална политика.
Член 7
(1) Регистарот се заклучува секоја година со забелешка за редниот број на последниот упис, при што редниот
број и годината се пишуваат со бројки и букви.
(2) Заверката ја прави службеното лице со ставање на свој потпис и печат на Министерството за труд и социјална политика.
Член 8
(1) Регистарот е од доверлив карактер и има ознака на класифицирана информација.
(2) Податоците од овој регистар се достапни само на овластени органи и лица.
Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
октомври 2008 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Џељаљ Бајрами, с.р.

30 октомври 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 136 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 136

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 октомври 2008

30 октомври 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 136 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 136

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 октомври 2008

30 октомври 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 136 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 136

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 октомври 2008

30 октомври 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 136 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 136

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 октомври 2008

2676.
Врз основа на член 18 став (6) од Законот за малолетничка правда („Службен весник на Република Македонија” бр.87/2007), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ПРИМЕНИ
ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ДЕЦА И МАЛОЛЕТНИЦИ ВО РИЗИК
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината како и начинот на водење на регистарот за примени известувања за деца и малолетници во ризик (во натамошниот текст: „регистар”).
Член 2
(1) Во регистарот се регистрираат известувањата кои се бележат хронолошки, според редослед на нивното
примање во центарот за социјална работа (во натамошниот текст: „центар”).
(2) Регистарот се води од страна на специјализирано одделение или стручен тим за малолетничка правда во
центарот (во натамошниот текст: „одделение односно стручен тим”).
(3) Известувањата се поднесуваат до центарот усно или во писмена форма.
(4) За известувањата што се доставуваат непосредно, врз основа на сопствени сознанија, телефонски или
усно, стручниот работник во центарот (во натамошниот текст: „стручен работник”), составува службена белешка која ја доставува до одделението односно стручниот тим.
Член 3
(1) Регистарот е со големина 50цм х 30цм.
(2) Регистарот е книга со листови поврзани со корица од тврда хартија во темно црвена боја. Листовите во
регистарот се поврзани со конец.
(3) Пред почетокот на водење на регистарот на првата страна во десниот долен агол се забележува вкупниот број на страници и се заверува од овластеното лице кое го обележува и бројот на страницата на регистарот.
(4) Регистарот е даден во Прилог бр.1 на овој правилник и е негов составен дел.
Член 4
(1) На корицата на регистарот во средината на горниот дел е отпечатен текстот: „Министерство за труд и
социјална политика”, во средината: „РЕГИСТАР”, под него: „за примени известувања за деца и малолетници
во ризик”, а под него празно место во кое се внесува името на центарот за социјална работа.
Член 5
Службеното лице во регистарот ги внесува следните податоци: реден број; датум на упис (ден, месец и година); подносител на известувањето; име, татково име и презиме на детето/малолетникот; датум и место на
раѓање на детето/малолетникот; адреса на живеалиште/ престојувалиште на детето/малолетникот; пол; националност; државјанство; податоци за мајката (име, презиме, адреса); податоци за таткото (име, презиме, адреса);
податоци за старателот (име, презиме, адреса); податоци за згрижувачот (име, презиме, адреса); име и адреса
на установата, име на училиштето; дете/ малолетник со асоцијално поведение; дете/малолетник сторител на
кривично дело или прекршок (до 14 години/над 14години) и забелешка.
Член 6
(1) Регистарот се заклучува секоја година со забелешка за редниот број на последниот упис, при што редниот број и годината се пишуваат со бројки и букви.
(2) Заверката ја прави службеното лице со ставање на свој потпис и печат на центарот.
Член 7
(1) Регистарот е од доверлив карактер и има ознака на класифицирана информација.
(2) Податоците од овој регистар се достапни само на државните органи и лица кои се вклучени во различни
фази на постапување со малолетникот.
Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
октомври 2008 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Џељаљ Бајрами, с.р.

30 октомври 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 136 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 136

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
2677.
По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Правилникот за висината на надоместокот, начинот на издавање, одземање и продолжување на лиценци за надзор над изградбата, формата и содржината на образецот на лиценците и начинот на водење на регистарот на издадени лиценци за надзор над
изградбата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 134/08), направена е техничка грешка, поради
што се дава
ИСПРАВКА
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ОДЗЕМАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА
НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА
Во Прилог 2 во насловот на Лиценца Б наместо зборот „ПРВА“ треба да стои зборот „ВТОРА“.
Во Прилог 3 во насловот на Лиценца Ц наместо
зборот „ПРВА“ треба да стои зборот „ТРЕТА“.
Во Прилог 4 во насловот на Лиценца Д наместо
зборот „ПРВА“ треба да стојат зборовите: „ЧЕТВРТА
И ПЕТТА“.
Бр. 01-12899
30 октомври 2008 година
Министер,
Скопје
Миле Јанакиески, с.р.
_____________
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
2678.
Врз основа на член 132 став 1 точка 1, член 194 став
1 и 5 и член 207 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007,
7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 16-10-2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за работа на брокерската
куќа „КБЦ Секјуритис” АД Скопје издадена со решение на Комисијата за хартии од вредност број 07-949/8
од 21-05-2007 година, за вршење на услугите во врска
со хартии од вредност.
2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова решение се врши поради настанување на променети околности во работењето на брокерската куќа „КБЦ Секјуритис” АД Скопје, односно поради барање на брокерската куќа за поведување на ликвидациона постапка, врз
основа на одлука донесена за престанок со работа на
друштвото на собранието на акционери на брокерската
куќа „КБЦ Секјуритис” АД Скопје.
3. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Македонската берза АД
Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност
АД Скопје веднаш по приемот на ова решение да ја
исклучат од членство брокерската куќа „КБЦ Секјуритис” АД Скопје.

то.

30 октомври 2008

4. Жалбата не го одлага извршувањето на решение-

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”.
Бр. 08-3900/8
Комисија за хартии од вредност
16 октомври 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
___________
2679.
Врз основа на член 132 став 1, точка 1 и точка 2 од
Законот за хартии од вредност („Службен весник на
РМ” број 95/2005, 25/2007, 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 16-102008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ УТВРДУВА дека се исполнети условите за
отварање на ликвидација на брокерската куќа „КБЦ
Секјуритис” АД Скопје со седиште на улица „Македонија” бр. 11/1-2, поради донесена Одлука на Собрание
на акционери „КБЦ Секјуритис“ АД за престанок на
брокерската куќа и поради трајно одземање на дозволата за вршење на сите работи со хартии од вредност за
кои има добиено дозвола од Комисијата за хартии од
вредност.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 08-3900/12
Комисија за хартии од вредност
16 октомври 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
___________
2680.
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), а во врска со член 222
од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/2005 и бр.
110/2008), претседателот на Комисијата за хартии од
вредност, на ден 22.10.2008 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
1. Во целиот текст на решението на Комисијата за
хартии од вредност број 08-3900/8 од 16.10.2008 година во било кој род зборовите: „КБЦ Секјуритис АД
Скопје” се заменуваат со зборовите: „КБЦ Секјуритис
Скопје АД Скопје”.
2. Овој заклучок произведува правно дејство од денот од кој произведува правно дејство решението на
Комисијата за хартии од вредност број 08-3900/8 од
16.10.2008 година што се исправа.
3. Овој заклучок ќе се објави во „Службен весник
на Република Македонија”.
Бр. 07-3900/15
Комисија за хартии од вредност
22 октомври 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

30 октомври 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2681.
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), а во врска со член 222
од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/2005 и бр.
110/2008), претседателот на Комисијата за хартии од
вредност, на ден 22.10.2008 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
1. Во целиот текст на решението на Комисијата за
хартии од вредност број 08-3900/12 од 16.10.2008 година во било кој род зборовите: „КБЦ Секјуритис АД
Скопје” се заменуваат со зборовите: „КБЦ Секјуритис
Скопје АД Скопје”.
2. Овој заклучок произведува правно дејство од денот од кој произведува правно дејство решението на
Комисијата за хартии од вредност број 08-3900/12 од
16.10.2008 година што се исправа.
3. Овој заклучок ќе се објави во „Службен весник
на Република Македонија”.
Бр. 07-3900/16
Комисија за хартии од вредност
22 октомври 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
___________
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
2682.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008),
директорот на Агенцијата за катастар на недвижности
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Мал Габер – Општина Карбинци.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 5тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Мал Габер, востановен според Законот за премер и
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.
34/72 и 13/78).
Бр. 09-15552/1
29 октомври 2008 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
___________
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2683.
Врз основа на член 19 алинеја 6 и член 22 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/06, 63/07 и 106/08), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29.10.2008 година, донесе

Бр. 136 - Стр. 35

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТАРИФНИ СТАВОВИ
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
И МОЌНОСТ НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ
ПРИКЛУЧЕНИ НА ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА
1. Одлуката за одобрување на тарифни ставови за
снабдување со електрична енергија и моќност на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната
мрежа објавена во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/07), престанува да важи.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-1812/1
29 октомври 2008 година
Претседател,
Скопје
Славе Ивановски, с.р.
____________
2684.

ИСПРАВКА

Во Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и цена за дејностите дистрибуција и управување со системот за дистрибуција и снабдување со
електрична енергија за 2008 година и просечна цена на
електрична енергија по која ЕВН ќе ги снабдува тарифните потрошувачи на мало за период од 01 ноември до
31 декември 2008 година објавена во „Службен весник
на РМ“ бр. 135/2008 направена е техничка грешка во
точка 2 наместо: „да изнесува 0,9466 ден/kWh „треба
да стои: „да изнесува 0,9446 ден/кWh“.
Бр. 03-1811/1
29 октомври 2008 година
Претседател,
Скопје
Славе Ивановски, с.р.
_______________
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ
ПОДАТОЦИ

2685.
Врз основа на член 50-б ставови 6 и 7 од Законот за
заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/05 и 103/08), директорот на
Дирекција за заштита на личните податоци донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕКРШОЦИТЕ, ИЗРЕЧЕНИТЕ САНКЦИИ И ДОНЕСЕНИТЕ ОДЛУКИ ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА, КАКО И НАЧИНОТ НА
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ
ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА
I. Општа одредба
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка (во натамошниот текст: прекршочна евиденција), како и начинот на пристап до информации кои се
содржани во евиденцијата.

Стр. 36 - Бр. 136

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

II. Начин на водење на единствена евиденција на
прекршоците, изречените санкции и донесените
одлуки во прекршочна постапка
Член 2
Прекршочната евиденција се води електронски на
посебни обрасци и тоа:
- Образец бр. 1 за евиденција на прекршочните
предмети за физички лица -контролори/обработувачи,
кој е составен дел на овој правилник;
- Образец бр. 2 за евиденција на прекршочните
предмети за правни лица - контролори/обработувачи,
кој е составен дел на овој правилник;
- Образец бр. 3 за евиденција на прекршочните
предмети за одговорно лице во правно лице или службено лице во државен орган, кој е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Образецот бр. 1 за евиденција на прекршочните
предмети за физички лица - контролори/обработувачи,
содржи: реден број; број и датум на прием на предметот; поднесен од физичко лице/инспектор за заштита
на личните податоци; податоци за сторителот на прекршокот - име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење; за
физичко лице - странец и бројот на патната исправа;
начин на обработка на личните податоци - контролор/обработувач; правен основ; прекин на постапката;
отфрлање на барањето; запирање на постапката; број и
датум на решение; изречена прекршочна санкција –
глоба; трошоци на прекршочната постапка; датум на
наплата - глоба, трошоци; датум на доставување за извршување; број и датум на доставување на тужба од
управен суд; број и датум на доставување на одговор
на тужба до управен суд и забелешка.
Образецот бр. 2 за евиденција на прекршочните
предмети за правни лица - контролори/обработувачи,
содржи: реден број; број и датум на прием на предметот; поднесен од физичко лице/инспектор за заштита
на личните податоци; податоци за правното лице - назив, ЕДБ, МБ, седиште; начин на обработка на личните
податоци - контролор/обработувач; правен основ; прекин на постапката; отфрлање на барањето; запирање на
постапката; број и датум на решение; изречена прекршочна санкција - глоба; трошоци на прекршочната постапка; датум на наплата - глоба, трошоци; датум на
доставување за извршување; број и датум на доставување на тужба од управен суд; број и датум на доставување на одговор на тужба до управен суд и забелешка.
Образецот бр. 3 за евиденција на прекршочните
предмети за одговорно лице во правно лице или службено лице во државен орган, содржи: реден број; број и
датум на прием на предметот; поднесен од физичко лице/инспектор за заштита на личните податоци; податоци за одговорното лице во правно лице, односно службеното лице во државен орган - име и презиме, ЕМБГ,
адреса на живеење и назив и седиште на правното лице
каде е вработено, односно назив и седиште на државниот орган каде е вработено; за одговорно лице во
правно лице- странец и бројот на патната исправа; начин на обработка на личните податоци - контро-
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лор/обработувач; правен основ; прекин на постапката;
отфрлање на барањето; запирање на постапката; број и
датум на решение; изречена прекршочна санкција глоба; трошоци на прекршочната постапка; датум на
наплата - глоба, трошоци; датум на доставување за извршување; број и датум на доставување на тужба од
управен суд; број и датум на доставување на одговор
на тужба до управен суд и забелешка.
III. Начин на пристап до информации кои
се содржани во прекршочната евиденција
Член 4
Секое физичко лице, одговорно лице во правно лице или службено лице во државен орган и правно лице
може да поднесе барање до Комисијата за одлучување
по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија) за добивање на информации од прекршочната
евиденција што таа за него ги води.
Информации од прекршочната евиденција, Прекршочната комисија може да дава само по образложено
барање и на други државни органи, правни или физички лица кои имаат правен интерес.
Член 5
Барањето за добивање на информации од прекршочната евиденција се доставува до Прекршочната комисија.
Барањето од ставот 1 на овој член особено содржи:
за физичко лице (име и презиме, место и датум на раѓање, адреса на живеење, за странец и бројот на патната
исправа); за правно лице (назив и седиште); за одговорното лице во правното лице или службеното лице во
државниот орган (име и презиме и работно место/функција што ја врши во правното лице, односно
државниот орган, а за странец и бројот на патната исправа), како и правен интерес за добивање на информации од прекршочната евиденција.
Прекршочната комисија на барањето од став 1 од
овој член доставува одговор во рок од осум дена од денот на приемот на барањето.
Ако Прекршочната комисија утврди дека барањето
за давање на податоци од прекршочната евиденција е
непотполно или нејасно, во разумен рок ќе го повика
подносителот, истото да го дополни односно објасни.
Ако подносителот не постапи согласно ставот 4 од
овој член, Прекршочната комисија ќе смета дека подносителот се откажал од барањето и таквото барање ќе
го отфрли.
IV.Завршна одредба
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 28 февруари
2009 година.
Бр. 01-1112/1
28 октомври 2008 година
Скопје

Директор,
Маријана Марушиќ, с.р.
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ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ - СКОПЈЕ
2686.
ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО СЕРТИФИКАТ ЗА
РАКОВОДЕЊЕ СО ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА
МЕНАЏМЕНТ НА ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ
Опис на предметот
Основната намена на предметот Менаџмент на туристичките агенции е да се запознаат кандидатите
кои сакаат да се стекнат со сертификат за раководење
со туристичките агенции во Република Македонија
со: основните карактеристики за настанокот и развојот на туристичките агенции, местото и улогата на
агенциите на туристичкиот пазар, услужните програми и исполнување на условите за работа на туристичките агенции, потребните ресурси за изведување работни операции во агенциското работење,
деловните партнери на туристичките агенции, посредничкото работење на туристичките агенции,
организирање на работниот процес во туристичките
агенции, видови и дејности при создавање на туристички аранжмани, одредување на целите на туристичките аранжмани, продажба на туристичките аранжмани, изведување и пресметка на туристичките
аранжмани, одговорност на туристичките агенции и
заштита на потрошувачите, здружување на туристичките агенции, прилагодување на туристичките агенции кон промените на туристичкиот пазар и перспективи за развој на туристичките агенции.
Цели на наставата
По завршување на наставата кандидатите кои сакаат да се стекнат со сертификат за раководење со туристичките агенции во Република Македонија треба да
бидат оспособени за:
- да се запознаат со улогата на туристичките агенции на туристичкиот пазар;
- да ги осознаат потребните ресурси за извршување
на работните операции во агенциската дејност;
- да можат заеднички да делуваат со деловните
партнери во извршувањето на зацртаните планови;
- да бидат организатори во туристичките агенции;
- да можат да создаваат туристички аранжмани, да
одредуваат цени, да ги знаат работните операции при
продажба на туристичките аранжмани, истите да ги изведат и сметководствено да ги подготват, притоа водејќи сметка за заштита на потрошувачите;
- да бидат запознаени со можноста за здружување
на туристичките агенции;
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- да ги согледаат и да ги следат промените на туристичкиот пазар и можностите за прилагодување кон
нив и
- да можат да ги следат развојните перспективи на
туристичките агенции во светот.
МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ
Опис на предметот
Основната намена на предметот Менаџмент на човечките ресурси е да се запознааат кандидатите кои сакаат да се стекнат со сертификат за раководење со туристичките агенции во Република Македонија со: основните поими од областа на управувањето со човечките ресурси, и тоа поконкретно со суштината на анализа на работата, значењето на анализата на работата,
односот на анализата и нејзините „продукти“, методите
за спроведување на анализа на работата, описот на работното место и работната спецификација, конкретните методи за анализа на работата: работна изведба, набљудување, интервју, критични точки, структурен прашалник, метод на водење дневник, прашалник за анализа на работата. Кандидатите исто така подетално ќе
се запознаат со: планирањето на кадрите, планирањето
како менаџерска и работна функција, врската на планирањето на кадрите и стратегиското планирање, предвидувањето на потребите од кадри, моделите за предвидување, анализата на работата како база за планирање,
менаџмент на остварувањето, организациско остварување, индивидуално остварување.
Цели на наставата
По завршување на наставата кандидатите кои сакаат да се стекнат со сертификат за раководење со туристичките агенции во Република Македонија треба да
бидат оспособени за:
- да ги осознаат основните поими на менаџментот
на човечките ресурси;
- да ги сфатат принципите на анализа на работата;
- да ги сфатат принципите на планирањето на работата;
- да можат да ги применат најновите достигнувањаод областа на менаџмент на човечките ресурси;
- да ја спознаат важноста од адекватна примена на
менаџментот на човечките ресурси.

МАРКЕТИНГ ВО ТУРИЗМОТ
Опис на предметот
Намерата на наставата по предметот Маркетинг во
туризмот е да се запознаат кандидатите кои сакаат да
се стекнат со сертификат за раководење со туристичките агенции во Република Македонија со: основите на
маркетингот, теоријата на маркетингот, постанокот и
развојот на маркетингот, четирите П односно петте П,
основни поими, карактеристики, разлики во работењето и давање на услуги од областа на туризмот, развојот
и значењето на маркетингот во туризмот, човековите
ресурси, простори и процеси на давањето на туристичката услуга во туризмот, методи на планирањето на
маркетингот, примената на маркетинг концепцијата во
туристичката индустрија, процесот на маркетинг истражувањето на туристичкиот пазар, со што ќе можат да
донесуваат правилни маркетинг одлуки.
Цели на наставата
По завршувањето на наставата кандидатите кои сакаат да се стекнат со сертификат за раководење со туристичките агенции во Република Македонија треба да
бидат оспособени да:
- ги осознаат основните елементи на маркетингот;
- го сфатат постанокот, развојот и теоријата на маркетингот;
- знаат да работат со четирите, односно петте П;
- знаат кои се основните поими, карактеристиките,
разликите во работењето и давањето на услуги од областа на туризмот;
- сфатат што е тоа туристички производ;
- ја применуваат маркетинг концепцијата во туристичката индустрија.
Напомена: Факултетот за туризам во Скопје стручниот испит за стекнување со сертификат за раководење
со туристичка агенција ќе го спроведува само за кандидати кои имаат завршено високо образование.
Бр. 03-282/1
Декан,
27 октомври 2008 година проф. д-р Аце Миленковски, с.р.
Скопје
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