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5276.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 ноември 2015 година.
Бр. 08 – 5091/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11,
98/12, 13/13, 164/13 и 44/14), во членот 77-г став (3)
зборот „еднаш“ се заменува со зборот „двапати“.
Ставот (5) се менува и гласи:
„Врз основа на извршената ревизија и ажурирање
на базите на прашања и базите на практични примери,
Комисијата од ставот (2) на овој член, одлучува најмалку 30% од прашањата и базите на практични примери да бидат изменети или целосно отстранети и заменети со нови од базите од членот 77-ѕ од овој закон.“
Во ставот (9) по зборовите: „ги врши Агенцијата“
се додаваат зборовите: „за што Советот на експерти определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот
ги исполнува условите за полагање на испитот“.
По ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:
„(10) На одговорното лице од ставот (9) на овој
член за секоја спроведен испит за агент му следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Советот на експерти донесува решение.“
Член 2
Во членот 77-д ставови (3) и (4) се бришат.
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (3) и (4).
Член 3
Во членот 77-ѓ став (2) се менува и гласи:
„Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на испитот, пензиското друштво и јавноста се
информираат за датумот и времето на полагање на испитот, најмалку осум дена пред одржување на испитот
преку веб страницата на Агенцијата и Јавниот радиодифузен сервис.“
По ставот (5) се додаваат пет нови става (6), (7), (8),
(9) и (10) кои гласат:

,,(6) На претставниците од ставот (5) на овој член за
секој одржан испит им следува паричен надоместок, во
износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Советот на експерти донесува решение.
(7) Овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот е должно да го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време на спроведување на испитот за агент.
(8) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на
блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи
секаков вид на електронска комуникација со околината
надвор од просторијата за полагање на испитот.
(9) АЕК во просторијата за полагање на испитот
инсталира мерна опрема која обезбедува електронски
запис од извршените мерења во траење од 30 дена и истите се складираат во централниот контролен систем
на АЕК.
(10) АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до Агенцијата најдоцна во рок од 15
дена од завршување на испитот за агент.“
Член 4
Во членот 77-e став (7) по зборот „термин“ се додаваат зборовите: „и му се изрекува забрана за полагање
на испит во траење од три години, за што Агенцијата
донесува решение против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот
на приемот на решението.“
Член 5
Во членот 77-ј став (7) се менува и гласи:
„(7) Комисијата од ставот (6) на овој член се состанува по секој одржан испит и врши ревизија на спроведување на испитот, за што доставува извештај до претседателот на Советот на експерти.“
Ставот (8) се менува и гласи:
„(8) На членовите на комисијата од ставот (6) на
овој член им следува паричен надоместок, кој на годишно ниво изнесува една просечна нето плата во Република Македонија, за што Советот на експерти донесува решение.“
Член 6
Членот 136-г се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во Агенцијата, доколку:
1) прифати функција или вработување или стекнува
акции спротивно на членот 51 став (7) од овој закон;
2) не донесе решение во рокот утврден со членот
77-ј став (10) од овој закон и
3) постапи спротивно на членот 77-е став (9) од овој
закон.
(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорно лице
во Агенцијата кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот ако дозволи да
полага кандидат кој не ги исполнува пропишаните услови од овој закон.
(3) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на овластените
претставници од членот 77-ѓ став (5) од овој закон ако
дозволат кандидатот да постапи спротивно на членот
77-е ставови (2), (3) и (4) од овој закон.
(4) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на кандидатот ако постапи спротивно на членот 77-е ставови (2), (3) и (4) од
овој закон.
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(5) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на
Комисијата од членот 77-ј став (6) од овој закон ако утврдат неправилности во спроведувањето на испитот, а
тоа не го констатираат во извештајот до Советот на експерти.
(6) За прекршоците предвидени со овој член прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува
надлежен суд.“
Член 7
Членот 136- ж се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластено правно лицето кое технички го спроведува испитот од членот 77-ѓ
став (7) од овој закон, доколку не го блокира радио
фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на
испитот.
(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува
надлежен суд.
(3) Oдмерувањето на висината на глобата за правното лице од ставот (1) на овој член се врши согласно
со Законот за прекршоците.“
Член 8
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за задолжително финансирано
пензиско осигурување.
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM PENSIONAL
ME FINANCIM KAPITAL
Neni 1
Në Ligjin për sigurimin e detyrueshëm pensional me
financim kapital („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13, 164/13 dhe 44/14), në nenin 77-g në paragrafin (3) fjala: “njëherë" zëvendësohet me fjalën "dyherë”.
Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:
“Në bazë të revizionit dhe azhurnimit të kryer në bazat
e pyetjeve dhe bazat e shembujve praktik, Komisioni nga
paragrafi (2) i këtij neni, vendos së paku 30% e pyetjeve
dhe bazave të shembujve praktik të ndryshohen ose plotësisht të mënjanohen dhe zëvendësohen me të reja në bazat
nga neni 77-x të këtij ligji."
Në paragrafin (9) pas fjalëve “i kryen Agjencia” shtohen fjalët: “për çka Këshilli i ekspertëve përcakton person
përgjegjës nëse kandidati i plotëson kushtet për dhënien e
provimit.“
Pas paragrafit (9) shtohet paragraf i ri (10), si vijon:
“(10) Personit përgjegjës nga paragrafi (9) i këtij neni
për çdo sesion të mbajtur provimi për agjent i përket kompensim me para, në shumë prej një të tretës nga neto paga
mesatare në Republikën e Maqedonisë, për çka Këshilli i
ekspertëve miraton aktvendim.”
Neni 2
Në nenin 77-d paragrafët (3) dhe (4) shlyhen.
Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafët (3) dhe (4).
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Neni 3
Në nenin 77-gj paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Kandidatët të cilëve u është miratuar kërkesa për dhënien e provimit, shoqëria pensionale dhe publiku informohen për datën dhe kohën e mbajtjes së provimit, së paku
tetë ditë para mbajtjes së provimit nëpërmjet ueb faqes së
Agjencisë dhe Servisit Publik Radiodifuziv.”
Pas paragrafit (5) shtohen pesë paragrafë të rinj (6), (7),
(8), (9) dhe (10) si në vijim:
"(6) Përfaqësuesve nga paragrafi (5) i këtij neni për çdo
sesion të mbajtur të provimeve u përket kompensim, në shumë prej një të tretën e neto pagës mesatare në Republikën
e Maqedonisë, për çka Këshilli i ekspertëve miraton aktvendim.
(7) Personi i autorizuar juridik i cili teknikisht e zbaton
provimin është i obliguar të bllokojë shtrirjen e radiofrekuencave në hapësirën për dhënien e provimit gjatë kohës
së zbatimit të provimit për agjent.
(8) Agjencia për komunikime elektronike (në tekstin e
mëtejmë: AKE) zbaton monitorim të vazhdueshëm të bllokimit të shtrirjes së radiofrekuencave në hapësirën e dhënies së provimit, me qëllim të parandalohet çdo lloj i komunikimit elektronik me mjedisin e jashtëm nga hapësira për
dhënien e provimit.
(9) AKE në hapësirën për dhënien e provimit instalon
pajisje matëse e cila siguron regjistrim elektronik nga matjet e kryera në kohëzgjatje prej 30 ditëve, dhe të njëjtat grumbullohen në sistemin qendror kontrollues të AKE.
(10) AKE formon komision prej tre anëtarëve që përpilon raport në bazë të regjistrimeve elektronike të grumbulluara në sistemin qendror kontrollues të AKE dhe të
njëjtin e parashtron në Agjencinë më së shumti në afat prej
30 ditëve nga data e mbajtjes së provimit për agjent.”
Neni 4
Në nenin 77-e në paragrafin (7) pas fjalës “termin”
shtohen fjalët: “dhe i shqiptohet ndalesë për dhënien e
provimit në kohëzgjatje prej tre viteve, për çka Agjencia
miraton aktvendim kundër të cilit mund të ngrihet kontest
administrativ pranë gjykatës kompetente në afat prej 30
ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit.”
Neni 5
Në nenin 77-j paragrafi (7) ndryshohet si vijon:
“(7) Komisioni nga paragrafi (6) i këtij neni mban
mbledhje pas çdo sesioni të provimit dhe kryen revizion të
zbatimit të provimit, për çka parashtron raport te kryetari i
Këshillit të ekspertëve.”
Paragrafi (8) ndryshohet si vijon:
“(8) Anëtarëve të komisionit nga paragrafi (6) i këtij
neni u përket kompensim me para, që në nivel vjetor është
një rrogë mesatare neto në Republikën e Maqedonisë, për
çka Këshilli i ekspertëve miraton aktvendim.”
Neni 6
Neni 136-g ndryshohet si vijon:
“(1) Gjobë në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro në
kundërvlerë me denarë do t‟i shqiptohet për kundërvajtje
personit përgjegjës në Agjencinë, nëse:
1) pranon funksion ose punësim ose fiton aksione në
kundërshtim me nenin 51 paragrafi (7) i këtij ligji;
2) nuk miraton aktvendim në afatin e caktuar me nenin
77-j paragrafi (10) i këtij ligji dhe
3) vepron në kundërshtim me nenin 77-e paragrafi (9) i
këtij ligji.
(2) Gjobë në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro në kundërvlerë me denarë do t‟i shqiptohet personit përgjegjës në
Agjencinë i cili konstaton nëse kandidati i plotëson kushtet
për dhënien e provimit nëse lejon të merr pjesë kandidat i
cili nuk i plotëson kushtet e caktuara me këtë ligj.
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(3) Gjobë në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'u shqiptohet përfaqësuesve të autorizuar nga neni 77-gj paragrafi (5) i këtij ligji nëse lejojnë
kandidati të veprojë në kundërshtim me nenin 77-e paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij ligji.
(4) Gjobë në shumë prej 100 deri 200 euro në kundërvlerë me
denarë do t‟i shqiptohet kandidatit nëse vepron në kundërshtim
me nenin 77-e paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij ligji.
(5) Gjobë prej 2.000 deri 3.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'u shqiptohet anëtarëve të komisionit nga neni
77-j paragrafi (6) i këtij ligji, nëse konstatojnë parregullsi
në zbatimin e provimit, kurse atë nuk e regjistrojnë në raportin për Këshillin e ekspertëve. “
(6) Për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj, procedurë për kundërvajtje mban dhe sanksione për kundërvajtje shqipton gjykata kompetente.”
Neni 7
Neni 136-zh ndryshohet si vijon:
“(1) Gjobë në shumë prej 10.000 euro në kundërvlere
me denarë do t‟i shqiptohet personit të autorizuar i cili teknikisht e zbaton provimin nga neni 77-gj paragrafi (7) të
këtij ligji nëse nuk e bllokon shtrirjen e radio frekuencave
në hapësirën për dhënien e provimit.
(2) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni,
procedurë për kundërvajtje mban dhe sanksione për kundërvajtje shqipton gjykata kompetente.
(3) Llogaritja e lartësisë së gjobës për personin juridik
nga paragrafi (1) i këtij neni bëhet në pajtim me Ligjin për
kundërvajtjet.”
Neni 8
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me financim
kapital.
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën tetë nga dita e botimit në
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
5277.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 ноември 2015 година.
Бр. 08 – 5092/1
Претседател
2 ноември 2015 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Во Законот за катастар на недвижности („Службен
весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15 и 153/15), во член 108-а ставот (5) се менува и гласи:
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„Испитот се полага во февруарска, априлска, јунска, октомвриска и декемвриска испитна сесија, според
програма во која се содржани градивото, прописите и
литературата.“
Член 2
Во членот 108-б во ставот (4) зборот „еднаш“ се заменува со зборот „двапати“.
Во ставот (6) по зборот „одлучува“ се додаваат зборовите: „најмалку 30% од“, а по зборот „отстранети“ се
додаваат зборовите: „и заменети со нови“.
Член 3
Во членот 108-в ставот (5) се брише.
Ставот (6) станува став (5).
Член 4
Членот 108-г се менува и гласи:
„(1) Стручните и административните работи за потребите на спроведување на испитот ги врши Агенцијата, за што директорот определува одговорно лице кое
утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот, а испитот технички го спроведува
правно лице регистрирано во Централниот регистар избрано од Агенцијата.
(2) На одговорното лице од став (1) на овој член за
секоја одржана испитна сесија му следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето
плата во Република Македонија, за што Агенцијата донесува решение.
(3) Испитот се полага во просторија за полагање на
испит, посебно опремена со материјално-техничка и
информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.
(4) Кандидатите на кои им е одобрено барањето за
полагање на испитот и јавноста се информираат за датумот и времето на полагање на испитот, најмалку
осум дена пред одржување на испитот, преку веб страницата на Агенцијата и Јавниот радиодифузен сервис.
(5) Полагањето на испитот се снима и во живо се
емитува на веб страницата на Агенцијата, а ако поради
технички причини снимањето се прекине, снимката од
целиот испит се поставува на веб страницата на
Агенцијата.
(6) Во просторијата за полагање на испитот, за време на полагање на испитот се присутни двајца претставници од Агенцијата, еден претставник од Комората
на трговци поединци овластени геодети и трговски
друштва за геодетски работи, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата и еден претставник
од Министерството за информатичко општество и администрација (информатичар).
(7) На претставниците од став (6) на овој член за секоја одржана испитна сесија им следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето
плата во Република Македонија, за што Агенцијата донесува решение.
(8) Правното лице кое технички го спроведува испитот е должно да го блокира радио фреквецискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време
на спроведување на испитните сесии.
(9) Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст АЕК) врши постојан мониторинг
на блокирањето на радио френкфенцискиот опсег во
просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на испитот.
(10) АЕК во просторијата за полагање на испитот
инсталира мерна опрема која обезбедува електронски
запис од извршените мерења во траење од 30 дена, и
истите се складираат во централниот контролен систем
на АЕК.

