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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2991.
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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за девизното работење,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 септември 2011 година.
Бр. 07- 4008/1
28 септември 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ
Член 1
Во Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2001, 49/2001,
103/2001, 54/2002, 81/2008 и 24/11), во членот 13 по
ставот 5 се додаваат 20 нови става 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25, кои гласат:
“Ако резидентот ги исполнува условите од ставот 5
на овој член, по претходно поднесено барање, Комисијата за хартии од вредност во рок од 30 дена од денот
на поднесување на барањето со потребната документација издава одобрение за издавање и воведување во
странство на хартии од вредност и документи за удел
од резидентните инвестициони фондови, односно доколку не ги исполнува условите, Комисијата за хартии
од вредност донесува решение за одбивање на барањето.
Доколку Комисијата за хартии од вредност не издаде одобрение, односно не донесе решение за одбивање
на барањето за издавање и воведување во странство на
хартии од вредност и документи за удел од резидентните инвестициони фондови во рокот од ставот 6 на
овој член, подносителот на барањето има право во рок
од три работни дена од истекот на тој рок да поднесе
барање до писарницата на претседателот на Комисијата за хартии од вредност за издавање одобрение.
Формата и содржината на образецот на барањето од
ставот 6 на овој член и на барањето од ставот 7 на овој
член ги пропишува Комисијата за хартии од вредност.
Претседателот на Комисијата за хартии од вредност
е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесување на барањето од ставот 7 на овој член до писарницата на претседателот да издаде одобрение или
да донесе решение за одбивање на барањето за издавање и воведување во странство на хартии од вредност и
документи за удел од резидентните инвестициони фондови. Доколку претседателот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Комисијата.
Кон барањето од ставот 7 на овој член подносителот доставува и копија од барањето од ставот 6 на овој
член.
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Доколку претседателот на Комисијата за хартии од
вредност не издаде одобрение или не донесе решение
за одбивање на барањето во рокот од ставот 10 на овој
член, подносителот на барањето може да го извести
Државниот управен инспекторат во рок од пет работни
дена.
Државниот управен испекторат е должен во рок од
десет дена од денот на приемот на известувањето од
ставот 11 на овој член да изврши инспекциски надзор
кај Комисијата за хартии од вредност за да утврди дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок
од три работни дена од денот на извршениот надзор да
го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Инспекторот од Државниот управен испекторат од ставот 12 на овој член по извршениот надзор согласно со
закон донесува решение со кое го задолжува претседателот
на Комисијата за хартии од вредност во рок од десет дена
да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или
одбие барањето и за преземените мерки во истиот рок да го
извести инспекторот и да му достави примерок од актот
со кој е одлучено по барањето.
Доколку претседателот на Комисијата за хартии од
вредност не одлучи во рокот од ставот 13 на овој член,
инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за
управната инспекција и ќе определи дополнителен рок
од пет работни дена во кој претседателот на Комисијата за хартии од вредност ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за
донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија
од актот со кој e одлучено по поднесеното барање.
Инспекторот во рок од три работни дена го информира
подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку претседателот на Комисијата за хартии од
вредност не одлучи и во дополнителниот рок од ставот
14 на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и
во тој рок ќе го информира подносителот на барањето
за преземените мерки.
Доколку инспекторот не постапи по известувањето
од ставот 11 на овој член, подносителот на барањето во
рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница,
приговорот се поднесува во писарницата на седиштето
на Државниот управен инспекторат.
Директорот на Државниот управен инспекторат е
должен во рок од три работни дена од денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот 16 на овој
член и доколку утврди дека инспекторот не постапил
по известувањето од подносителот на барањето согласно со ставовите 12 и 13 на овој член и/или не поднел
пријава согласно со ставовите 14 и 15 на овој член, ќе
поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен
рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши
надзор во Комисијата за хартии од вредност за да утврди дали е спроведена постапката согласно со закон и во
рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 17 на овој член директорот на Државниот управен испекторат ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во
рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
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Во случајот од ставот 18 на овој член директорот
на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна
во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор
да го спроведе надзорот.
Во случајот од ставот 19 на овој член директорот на
Државниот управен инспекторат во рок од три работни
дена го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот 17 на овој член,
подносителот на барањето може да поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни
дена.
Доколку претседателот на Комисијата за хартии од
вредност не одлучи во рокот од ставот 14 на овој член,
подносителот на барањето може да поведе управен
спор пред надлежниот суд.
Постапката пред Управниот суд е итна.
Подзаконскиот акт од ставот 8 на овој член ќе се
донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
По влегувањето во сила на подзаконскиот акт од
ставот 24 на овој член истиот веднаш, а најдоцна во
рок од 24 часа се објавува на веб страницата на Комисијата.“
Член 2
Во членот 15 по ставот 3 се додаваат 20 нови става
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 и 23, кои гласат:
„Ако барателот ги исполнува условите од ставот 2
на овој член, по претходно поднесено барање, Комисијата за хартии од вредност во рок од 30 дена од денот
на поднесување на барањето издава одобрение за издавање и воведување на странски хартии од вредност во
Република Македонија, односно, доколку не ги исполнува условите, Комисијата за хартии од вредност донесува решение за одбивање на барањето.
Доколку Комисијата за хартии од вредност не издаде одобрение, односно не донесе решение за одбивање
на барањето за издавање и воведување на странски
хартии од вредност во Република Македонија во рокот
од ставот 4 на овој член, подносителот на барањето
има право во рок од три работни дена од истекот на тој
рок да поднесе барање до писарницата на претседателот на Комисијата за хартии од вредност за издавање
одобрение.
Формата и содржината на образецот на барањето од
ставот 4 на овој член и на барањето од ставот 5 на овој
член ги пропишува Комисијата за хартии од вредност.
Кон барањето од ставот 5 на овој член подносителот доставува и копија од барањето од ставот 4 на
овој член.
Претседателот на Комисијата за хартии од вредност
е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот 5 на овој член до писарницата на претседателот да издаде одобрение или
да донесе решение за одбивање на барањето за издавање и воведување на странски хартии од вредност во Република Македонија. Доколку претседателот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Комисијата.
Доколку претседателот на Комисијата за хартии од
вредност не издаде одобрение или не донесе решение
за одбивање на барањето во рокот од ставот 8 на овој
член, подносителот на барањето може да го извести
Државниот управен инспекторат во рок од пет работни
дена.
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Државниот управен инспекторат е должен во рок од
десет дена од денот на приемот на известувањето од
ставот 9 на овој член да изврши надзор кај Комисијата
за хартии од вредност за да утврди дали е спроведена
постапката согласно со закон и во рок од три работни
дена од денот на извршениот надзор да го информира
подносителот на барањето за преземените мерки.
Инспекторот од Државниот управен инспекторат од
ставот 10 на овој член по извршениот надзор согласно со
закон донесува решение со кое го задолжува претседателот на Комисијата за хартии од вредност во рок од десет
дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го
уважи или одбие барањето и за преземените мерки во
истиот рок да го извести инспекторот и да му достави
примерок од актот со кој е одлучено по барањето.
Доколку претседателот на Комисијата за хартии од
вредност не одлучи во рокот од ставот 11 на овој член,
инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за
управната инспекција и ќе определи дополнителен рок
од пет работни дена во кој претседателот на Комисијата за хартии од вредност ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за
донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија
од актот со кој е одлучено по поднесеното барање.
Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку претседателот на Комисијата за хартии од
вредност не одлучи и во дополнителниот рок од ставот
12 на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и
во тој рок ќе го информира подносителот на барањето
за преземените мерки.
Доколку инспекторот не постапи по известувањето
од ставот 9 на овој член, подносителот на барањето во
рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница,
приговорот се поднесува во писарницата на седиштето
на Државниот управен инспекторат.
Директорот на Државниот управен инспекторат е
должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот 14 на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето согласно со ставовите 10 и 11
на овој член и/или не поднел пријава согласно со ставовите 12 и 13 на овој член, ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден
во Законот за управната инспекција за инспекторот и
ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во
кој инспекторот ќе изврши надзор во Комисијата за
хартии од вредност за да утврди дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира
подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 15 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во
рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Во случајот од ставот 16 на овој член директорот
на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна
во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор
да го спроведе надзорот.
Во случајот од ставот 17 на овој член директорот на
Државниот управен инспекторат во рок од три работни
дена ќе го информира подносителот на барањето за
преземените мерки.
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Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот 15 на овој член,
подносителот на барањето може да поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни
дена.
Доколку претседателот на Комисијата за хартии од
вредност не одлучи во рокот од ставот 12 на овој член,
подносителот на барањето може да поведе управен
спор пред надлежениот суд.
Постапката пред Управниот суд е итна.
Подзаконскиот акт од ставот 6 на овој член ќе се
донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
По влегувањето во сила на подзаконскиот акт од
ставот 22 на овој член истиот веднаш, а најдоцна во
рок од 24 часа се објавува на веб страницата на Комисијата.“
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PUNË
DEVIZORE
Neni 1
Në Ligjin për punë devizore ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 34/2001, 49/2001,
103/2001, 54/2002, 81/2008 dhe 24/11), në nenin 13 pas
paragrafit 5 shtohen 20 paragrafë të rinj 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dhe 25, si
vijojnë:
"Nëse rezidenti i plotëson kushtet nga paragrafi 5 i këtij
neni, me kërkesë të paraqitur paraprakisht, Komisioni për
Letra me Vlerë në afat prej 30 ditësh nga dita e paraqitjes
së kërkesës me dokumentacionin e nevojshëm lëshon leje
për emetim dhe futjen e letrave me vlerë jashtë vendit dhe
dokumenteve për pjesë nga fondet rezidente investuese,
përkatësisht, nëse nuk i plotëson kushtet, Komisioni për
Letra me Vlerë miraton aktvendim për refuzim të kërkesës.
Nëse Komisioni për Letra me Vlerë nuk lëshon leje,
përkatësisht nuk miraton aktvendim për refuzim të
kërkesës për emetim dhe futje të letrave me vlerë jashtë
vendit dhe dokumenteve për pjesë nga fondet rezidente
investuese në afatin nga paragrafi 6 i këtij neni,
parashtruesi i kërkesës ka të drejtë që në afat prej tri ditëve
të punës nga kalimi i këtij afati të paraqesë kërkesë në
sekretarinë e kryetarit të Komisionit për Letra me Vlerë për
lëshim të lejes.
Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës nga
paragrafi 6 i këtij neni dhe të kërkesës nga paragrafi 7 i
këtij neni, i përcakton Komisioni për Letra me Vlerë.
Kryetari i Komisionit për Letra me Vlerë detyrohet që
në afat prej pesë ditëve të punës nga dita e paraqitjes së
kërkesës nga paragrafi 7 i këtij neni, në sekretarinë e
kryetarit, të lëshojë leje ose të miratojë aktvendim për
refuzim të kërkesës për emetim dhe futje të letrave me
vlerë jashtë vendit dhe dokumenteve për pjesë nga fondet
rezidente investuese. Nëse kryetari nuk ka sekretari,
kërkesa paraqitet në sekretarinë e selisë së Komisionit.
Me kërkesën nga paragrafi 7 i këtij neni, parashtruesi
dorëzon edhe kopje të kërkesës nga paragrafi 6 i këtij neni.
Nëse kryetari i Komisionit për Letra me Vlerë nuk
lëshon leje ose nuk miraton aktvendim për refuzim të
kërkesës në afatin nga paragrafi 10 i këtij neni, parashtruesi
i kërkesës mund ta njoftojë Inspektoratin Shtetëror
Administrativ në afat prej pesë ditëve të punës.
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Inspektorati Shtetëror Administrativ detyrohet që në
afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga
paragrafi 11 i këtij neni, të kryejë mbikëqyrje inspektuese
te Komisioni për Letra me Vlerë që të konstatojë nëse
është zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej
tri ditëve të punës nga dita e mbikëqyrjes së kryer, ta
informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.
Inspektori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ nga
paragrafi 12 i këtij neni, pas mbikëqyrjes së kryer në pajtim
me ligjin miraton aktvendim me të cilin e ngarkon
kryetarin e Komisionit për Letra me vlerë që në afat prej
dhjetë ditëve të vendosë për kërkesën e paraqitur,
përkatësisht ta pranojë ose refuzojë kërkesën dhe për masat
e ndërmarra në afatin e njëjtë, ta njoftojë inspektorin dhe t'i
dorëzojë ekzemplar të aktit me të cilin është vendosur për
kërkesën.
Nëse kryetari i Komisionit për Letra me Vlerë nuk
vendos në afatin nga paragrafi 13 i këtij neni, inspektori do
të paraqesë kërkesë për ngritje të procedurës kundërvajtëse
për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për inspeksionin
administrativ dhe do të caktojë afat plotësues prej pesë
ditëve të punës në të cilin kryetari i Komisionit për Letra
me Vlerë do të vendosë për kërkesën e paraqitur, për çfarë
në afatin e njëjtë do ta informojë inspektorin për aktin e
miratuar. Me njoftimin dorëzohet kopje e aktit me të cilin
është vendosur për kërkesën e paraqitur. Inspektori në afat
prej tri ditëve të punës e informon parashtruesin e kërkesës
për masat e ndërmarra.
Nëse kryetari i Komisionit për Letra me Vlerë nuk
vendos as në afatin plotësues nga paragrafi 14 i këtij neni,
inspektori në afat prej tri ditëve të punës do të paraqesë
kallëzim te prokurori publik kompetent dhe në këtë afat do
ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e
ndërmarra.
Nëse inspektori nuk vepron pas njoftimit nga paragrafi
11 i këtij neni, parashtruesi i kërkesës në afat prej pesë
ditëve të punës ka të drejtë të paraqesë kundërshtim në
sekretarinë e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror
Administrativ. Nëse drejtori nuk ka sekretari, kundërshtimi
paraqitet në sekretarinë e selisë së Inspektoratit Shtetëror
Administrativ.
Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ
detyrohet që në afat prej tri ditëve të punës nga dita e
pranimit ta shqyrtojë kundërshtimin nga paragrafi 16 i këtij
neni dhe nëse konstaton se inspektori nuk ka vepruar pas
njoftimit të parashtruesit të kërkesës në pajtim me
paragrafët 12 dhe 13 të këtij neni dhe/ose nuk ka paraqitur
kallëzim në pajtim me paragrafët 14 dhe 15 të këtij neni,
do të paraqesë kërkesë për ngritje të procedurës
kundërvajtëse për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për
inspeksionin administrativ për inspektorin dhe do të
caktojë afat plotësues prej pesë ditëve të punës në të cilin
inspektori do të kryejë mbikëqyrje në Komisionin për Letra
me Vlerë që të konstatojë nëse është zbatuar procedura në
pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditëve të punës nga dita
e mbikëqyrjes së kryer, ta informojë parashtruesin e
kërkesës për masat e ndërmarra.
Nëse inspektori nuk vepron as në afatin plotësues nga
paragrafi 17 i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror
Administrativ do të paraqesë kallëzim te prokurori publik
kompetent kundër inspektorit dhe në afat prej tri ditëve të
punës do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e
ndërmarra.
Në rastin nga paragrafi 18 i këtij neni, drejtori i
Inspektoratit Shtetëror Administrativ, menjëherë, e më së
voni në afat prej një ditë pune, do të autorizojë inspektor
tjetër që ta kryejë mbikëqyrjen.
Në rastin nga paragrafi 19 i këtij neni, drejtori i
Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri ditëve
të punës e informon parashtruesin e kërkesës për masat e
ndërmarra.
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Nëse drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ
nuk vepron në pajtim me paragrafin 17 të këtij neni,
parashtruesi i kërkesës mund të paraqesë kallëzim te
prokurori publik kompetent në afat prej tetë ditëve të
punës.
Nëse kryetari i Komisionit për Letra me Vlerë nuk
vendos në afatin nga paragrafi 14 i këtij neni, parashtruesi i
kërkesës mund të ngritë kontest administrativ në gjykatën
kompetente.
Procedura në Gjykatën Administrative është urgjente.
Akti nënligjor nga paragrafi 8 i këtij neni do të
miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e
këtij ligji.
Pas hyrjes në fuqi të aktit nënligjor nga paragrafi 24 i
këtij neni, ai menjëherë, e më së voni në afat prej 24 orësh
publikohet në ueb faqen e Komisionit."
Neni 2
Në nenin 15 pas paragrafit 3 shtohen 20 paragrafë të
rinj 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 dhe 23, si vijojnë:
"Nëse kërkuesi i plotëson kushtet nga paragrafi 2 i këtij
neni, me kërkesë të paraqitur paraprakisht, Komisioni për
Letra me Vlerë në afat prej 30 ditësh nga dita e paraqitjes
së kërkesës lëshon leje për emetim dhe futje të letrave të
huaja me vlerë në Republikën e Maqedonisë, përkatësisht,
nëse nuk i plotëson kushtet, Komisioni për Letra me Vlerë
miraton aktvendim për refuzim të kërkesës.
Nëse Komisioni për Letra me Vlerë nuk lëshon leje,
përkatësisht nuk miraton aktvendim për refuzim të
kërkesës për emetim dhe futje të letrave me vlerë të huaja
në Republikën e Maqedonisë në afatin nga paragrafi 4 i
këtij neni, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë që në afat
prej tri ditëve të punës nga kalimi i këtij afati të paraqesë
kërkesë në sekretarinë e kryetarit të Komisionit për Letra
me Vlerë për lëshim të lejes.
Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës nga
paragrafi 4 i këtij neni dhe të kërkesës nga paragrafi 5 i
këtij neni, i përcakton Komisioni për Letra me Vlerë.
Me kërkesën nga paragrafi 5 i këtij neni, parashtruesi
dorëzon edhe kopje të kërkesës nga paragrafi 4 i këtij neni.
Kryetari i Komisionit për Letra me Vlerë detyrohet që
në afat prej pesë ditëve të punës nga dita e paraqitjes së
kërkesës nga paragrafi 5 i këtij neni, në sekretarinë e
kryetarit, të lëshojë leje ose të miratojë aktvendim për
refuzim të kërkesës për emetim dhe futje të letrave të huaja
me vlerë në Republikën e Maqedonisë. Nëse kryetari nuk
ka sekretari, kërkesa paraqitet në sekretarinë e selisë së
Komisionit.
Nëse kryetari i Komisionit për Letra me Vlerë nuk
lëshon leje ose nuk miraton aktvendim për refuzim të
kërkesës në afatin nga paragrafi 8 i këtij neni, parashtruesi i
kërkesës mund ta njoftojë Inspektoratin Shtetëror
Administrativ në afat prej pesë ditëve të punës.
Inspektorati Shtetëror Administrativ detyrohet që në
afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga
paragrafi 9 i këtij neni të kryejë mbikëqyrje te Komisioni
për Letra me Vlerë që të konstatojë nëse është zbatuar
procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditëve të
punës nga dita e mbikëqyrjes së kryer, ta informojë
parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.
Inspektori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ nga
paragrafi 10 i këtij neni, pas mbikëqyrjes së kryer në pajtim
me ligjin miraton aktvendim me të cilin e ngarkon
kryetarin e Komisionit për Letra me Vlerë që në afat prej
dhjetë ditësh të vendosë për kërkesën e paraqitur,
përkatësisht ta pranojë ose refuzojë kërkesën dhe për masat
e ndërmarra në afatin e njëjtë ta njoftojë inspektorin dhe t'i
dorëzojë ekzemplar të aktit me të cilin është vendosur për
kërkesën.
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Nese kryetari i Komisionit për Letra me Vlerë nuk vendos në afatin nga paragrafi 11 i këtij neni, inspektori do të
paraqese kërkesë për ngritje të procedurës kundërvajtëse
për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për inspeksionin
administrativ dhe do të caktojë afat plotësues prej pesë diteve të punës në të cilin kryetari i Komisionit për Letra me
Vlere do të vendosë për kërkesën e paraqitur, për çfarë në
afatin e njëjtë do ta informojë inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin dorëzohet kopje e aktit me të cilin është
vendosur për kërkesën e paraqitur. Inspektori në afat prej
tri ditëve të punës do ta informojë parashtruesin e kërkesës
për masat e ndërmarra.
Nese kryetari i Komisionit për Letra me Vlerë nuk vendos as në afatin plotësues nga paragrafi 12 i këtij neni, inspektori në afat prej tri ditëve të punës do të paraqesë kallezim te prokurori publik kompetent dhe në këtë afat do ta
informoje parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.
Nese inspektori nuk vepron pas njoftimit nga paragrafi
9 i këtij neni, parashtruesi i kërkesës në afat prej pesë diteve të punës ka të drejtë të paraqesë kundërshtim në sekretarine e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror Administrativ. Nese drejtori nuk ka sekretari, kundërshtimi paraqitet në sekretarine e selisë së Inspektoratit Shtetëror Administrativ.
Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ detyrohet që në afat prej tri ditëve të punës ta shqyrtojë kundershtimin nga paragrafi 14 i këtij neni dhe nëse konstaton se
inspektori nuk ka vepruar pas njoftimit të parashtruesit të
kerkeses në pajtim me paragrafët 10 dhe 11 të këtij neni
dhe/ose nuk ka paraqitur kallëzim në pajtim me paragrafët
12 dhe 13 të këtij neni, do të paraqesë kërkesë për ngritje të
procedures kundërvajtëse për kundërvajtje të përcaktuar në
Ligjin për inspeksionin administrativ për inspektorin dhe
do të caktojë afat plotësues prej pesë ditëve të punës në të
cilin inspektori do të kryejë mbikëqyrje në Komisionin për
Letra me Vlerë që të konstatojë nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditëve të punës
nga dita e mbikëqyrjes së kryer, ta informojë parashtruesin
e kërkesës për masat e ndërmarra.
Nese inspektori nuk vepron as në afatin plotësues nga
paragrafi 15 i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror
Administrativ do të paraqesë kallëzim te prokurori publik
kompetent kundër inspektorit dhe në afat prej tri ditëve të
punes do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e
ndermarra.
Në rastin nga paragrafi 16 i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ, menjëherë, e më së voni
në afat prej një ditë pune, do të autorizojë inspektor tjetër
që ta kryejë mbikëqyrjen.
Në rastin nga paragrafi 17 i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri ditëve të punes do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e
ndermarra.
Nese drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ
nuk vepron në pajtim me paragrafin 15 të këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të paraqesë kallëzim te prokurori publik kompetent në afat prej tetë ditëve të punës.
Nese kryetari i Komisionit për Letra me Vlerë nuk vendos në afatin nga paragrafi 12 i këtij neni, parashtruesi i
kerkeses mund të ngritë kontest administrativ në gjykatën
kompetente.
Procedura në Gjykatën Administrative është urgjente.
Akti nënligjor nga paragrafi 6 i këtij neni, do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij
ligji.
Pas hyrjes në fuqi të aktit nënligjor nga paragrafi 22 i
ketij neni, ai menjëherë, e më së voni në afat prej 24 orësh
publikohet në ueb faqen e Komisionit."
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Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
2992.
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
ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 септември 2011 година.
Бр. 07- 4009/1
28 септември 2011 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД
Член 1
Во Законот за персоналниот данок од доход
(„Службен весник на Република Македонија“ број
80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001,
52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006,
139/2006, 6/2007, 160/2007, 159/2008, 20/2009, 139/2009
и 171/10), во членот 30-к став (8) точката на крајот од
реченицата се брише и се додаваат зборовите: „во рок
од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето“.
По ставот (8) се додаваат 17 нови става (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),
(22), (23), (24) и (25), кои гласат:
„(9) Доколку Управата за јавни приходи не издаде
дозвола за даночно ослободување, односно не донесе
решение за одбивање на барањето во рокот од ставот
(8) на овој член, подносителот на барањето има право
во рок од три работни дена од истекот на тој рок, да
поднесе барање до писарницата на директорот на
Управата за јавни приходи за донесување на решение.
Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Управата.
(10) Формата и содржината на образецот на барањето од членот 30-к став (8) од овој закон и на барањето од ставот (9) на овој член ги пропишува министерот
за финансии.
(11) Кон барањето за издавање дозвола од ставот
(9) на овој член, барателот доставува и копија од барањето од членот 30-к став (8) од овој закон.
(12) Директорот на Управата за јавни приходи или
од него овластено лице, е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесувањето на барањето од
ставот (9) на овој член да донесе решение за издавање
на дозвола или за одбивање на барањето.
(13) Доколку директорот на Управата за јавни приходи или од него овластено лице, не донесе решение во
рокот од ставот (12) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.
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(14) Државниот управен инспекторат е должен во
рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (13) на овој член да изврши надзор во
Управата за јавни приходи дали е спроведена постапка
по поднесеното барање во согласност со закон и во рок
од три работни дена од денот на извршениот надзор да
го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(15) Инспекторот од Државниот управен инспекторат од ставот (14) на овој член, доколку утврди повреда
на правилата на постапката, донесува решение со кое
го задолжува директорот на Управата за јавни приходи
или од него овластено лице, во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или
одбие барањето и во истиот рок да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој е одлучено по поднесеното
барање.
(16) Доколку директорот на Управата за јавни приходи или од него овластено лице, не одлучи во рокот
од ставот (15) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе
определи дополнителен рок од пет работни дена во кој
директорот на Управата за јавни приходи или од него
овластено лице, ќе одлучи по поднесеното барање за
што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од
актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира
подносителот на барањето за преземените мерки.
(17) Доколку директорот на Управата за јавни приходи, или од него овластено лице, не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (16) на овој член, инспекторот во
рок од три работни дена ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира
подносителот на барањето за преземените мерки.
(18) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (13) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе
приговор до писарницата на директорот на Државниот
управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.
(19) Директорот на Државниот управен инспекторат е
должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот (18) на овој член и доколку утврди дека
инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето согласно со ставовите (15) и (16) и/или не
поднесе пријава согласно со ставовите (17) и (18) на овој
член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе
поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за
прекршок утврден во Законот за управната инспекција за
испекторот и ќе определи дополнителен рок од пет
работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во
Управата за јавни приходи дали е спроведена постапката
согласно со закон и во рок од три работни дена од денот
на извршениот надзор да го информира подносителот на
барањето за преземените мерки.
(20) Доколку испекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (19) на овој член директорот на
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во
рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(21) Во случајот од ставот (20) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а
најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг
инспектор да го спроведе надзорот.

