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Neni 5
Në nenin 33 në paragrafin (4) fjalët: "drejtoria qendrore
e" shlyhen.
Në paragrafin (6) fjalët: "drejtoria qendrore e" shlyhen.
Neni 6
Në nenin 33-g, pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri
(2), si vijon:
"Lejen për ndërtimin e objekteve në zonat shëndetësore
e lëshon organi përgjegjës në përputhje me këtë ligj".
Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).
Neni 7
Titulli para nenit 40 ndryshohet si vijon:
"Evidentimi dhe lëvizja në zonën
teknologjike industriale".

zhvillimore

Neni 8
Neni 40 ndryshohet si vijon:
(1) Hyrja dhe dalja e mjeteve transportuese në territorin
e zonës, si edhe futja dhe nxjerrja e mallrave/të mirave nga
zona evidentohen nga themeluesi i zonës në përputhje me
këtë ligj.
(2) Hyrja dhe dalja e personave fizikë dhe e mjeteve
transportuese në territorin e zonës, si edhe futja dhe
nxjerrja e mallrave/të mirave nga zona bëhet në përputhje
me rregullat doganore dhe është lëndë e mbikëqyrjes
doganore nga organi doganor.
(3) Organi doganor mund të bëjë kontroll doganor të
personave, mallit dhe mjeteve transportuese që hyjnë, dalin
ose mbesin në zonë ose në magazinën e lirë.
Neni 9
Neni 41 ndryshohet si vijon:
(1) Për lëvizje dhe procedim me mall që importohet,
gjegjësisht futet në zonë ose eksportohet, gjegjësisht
nxirret prej zone, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat
e Ligjit doganor, pas përcaktimit të procedimit të lejuar
doganor ose përdorimit për mallin që futet ose nxirret në
dhe nga territori doganor i Republikës së Maqedonisë.
Nëse përkohësisht nxirret mall nga zona e territorit të
Republikës së Maqedonisë për shkak të fisnikërimit ose për
kontrollime, testime, reklamim dhe përdorim tjetër të
përkohshëm, kjo bëhet në mënyrë dhe në kushte në
përputhje me rregullat e doganës.
(2) Themeluesi, gjegjësisht shfrytëzuesi i zonës është i
obliguar që të mbajë evidencë për mallin në formë të lejuar
nga Drejtoria Doganore, si masë e mbikëqyrjes doganore.
Forma e evidencës që e mban themeluesi i zonës aprovohet
edhe nga Drejtoria e të Hyrave Publike.
(3) Për mundësimin e kryerjes së mbikëqyrjes
doganore, themeluesi, gjegjësisht shfrytëzuesi i zonës është
i obliguar që organit doganor t’i dërgojë regjistrim të
evidencës për mall për çdo futje ose nxjerrje individuale të
mallit të huaj në ose nga zona si edhe për mallin për të cilin
nuk janë paguar kontributet importuese në përputhje me
nenin 42 të këtij ligji. Në rast të qarkullimit me të mira që
transportohen ose dërgohen nga pjesa tjetër e territorit
doganor në zonat zhvillimore teknologjike industriale dhe
nga zonat zhvillimore teknologjike industriale kah pjesa
tjetër e territorit doganor, themeluesi është i obliguar që të
japë regjistrim të evidencës ndërsa shfrytëzuesi i zonës
është i obliguar që kryesit të qarkullimit t’i dorëzojë
regjistrim të evidencës për mall/të mira gjatë çdo futjeje
ose nxjerrjeje së mallit/të mirave në dhe nga zona.
(4) Ministria e Financave miraton rregulla më të
përafërta për të dhënat e obligueshme që duhet t’i përmbajë
evidenca dhe regjistrimi i evidencës dhe e përcakton
formularin e regjistrimit të evidencës. Themeluesi,
gjegjësisht shfrytëzuesi i zonës mund të shfrytëzojë edhe
formularë të tjerë në rast se i përmbajnë të dhënat e
obligueshme.

(5) Me përjashtim të fjalisë së dytë të paragrafit (3) të
këtij neni, regjistrimi i evidencës për mallra/të mira për çdo
futje nuk dorëzohet në rastet e qarkullimit të të mirave që
transportohen ose dërgohen prej pjesës tjetër të territorit
doganor në zonat zhvillimore industriale teknologjike, në
rast se shuma e përgjithshme e kompensimit për
qarkullimin e bërë pa tatimin mbi vlerën e shtuar është e
njëjtë ose më e vogël se 60.000 denarë, si edhe në rastet
gjatë qarkullimit të mallit vendor të dedikuar për konsum të
fundit, në përputhje me Ligjin për vlerën e shtuar."
Neni 10
Autorizohet Komisioni juridiko-ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të pastruar të
Ligjit për zonat zhvillimore industriale teknologjike.
Neni 11
Rregullorja nga neni 41 paragrafi (4) do të miratohet në
afat prej nëntë muajsh ndërsa dispozitat për evidencë do të
kenë zbatim të prolonguar, pas miratimit të Rregullores.
Neni 12
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
________
802.
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
ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 февруари 2016 година.
Бр.08-1021/1
12 февруари 2016 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 ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за високото образование („Службен
весник на Република Македонија“ број 35/2008,
103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11,
51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15,
20/15, 98/15, 145/15 и 154/15), во членот 32 ставови 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и
21 се бришат.
Ставот 22 станува став 3.
Член 2
Во членот 35 ставови 2 и 3 зборовите: „министерот
надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
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„Против решението од ставот 3 на овој член може
да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос
во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот
на решението“.
Ставовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 и 21 се бришат.
Ставовите 22 и 23 стануваат ставови 5 и 6.

Во ставот 3 зборовите: „Министерот надлежен“ се
заменуваат со зборовите: „Министерството надлежно“.
Во ставот 4 по зборот „степен“ се додаваат зборовите: „во рок од 15 дена од денот на приемот на решението“.
Во ставовите 6 и 7 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството
надлежно“.

Член 3
Во член 36 по ставот 3 се додава нов став 4, кој
гласи:
„Регистарот од ставот (1) на овој член се води согласно со Законот за општата управна постапка.“

Член 12
Во членот 163 став 2 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството
надлежно“.

Член 4
Во членот 40 став 3 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството
надлежно“.
Член 5
Во членот 41 ставови 4 и 5 зборовите: „министерот
надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.
Член 6
Во членот 44 ставови 5 и 6 зборовите: „министерот
надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.
Член 7
Во членот 159 став 2 се менува и гласи:
„Министерството надлежно за работите на високото образование го донесува и го објавува решението за
еквиваленција и признавање на странската високообразовна квалификација во рок 60 дена од денот на поднесувањето на барањето за еквиваленција и признавање
на странската високообразовна квалификација, на
предлог од комисијата од ставот 1 на овој член.“
Во ставот 3 зборовите: „Министерот надлежен“ се
заменуваат со зборовите: „Министерството надлежно“.
Ставовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 и 21 се бришат.
Член 8
Во членот 161 став 2 се менува и гласи:
„ИЦЕП го определува видот и нивото на странската
високообразовна квалификација согласно со Националната рамка на високообразовни квалификации, просечна оценка од студиите според системот на оценување
во Република Македонија како и нивото согласно со
Европската рамка на квалификации.“
Член 9
Во членот 161-в ставови 1 и 6 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.
Член 10
Во членот 161-г ставови 1 и 2 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.
Член 11
Во членот 162 став 2 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството
надлежно“.

Член 13
По членот 167-а се додава нов член 167-б, кој
гласи:
„Член 167-б
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката, ако не одлучи по барањето во рок од 60 дена
од денот на приемот на барањето (член 35 став 2 и
член 159 став 2 од овој закон).“
Член 14
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 15
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно
со членот 141 од Законот за општата управна постапка
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj
124/15).
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIM TË LARTË
Neni 1
Në Ligjin për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 35/2008, 103/2008,
26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12,
15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15,
145/15 dhe 154/15), në nenin 32 paragrafët 3,4,5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dhe 21 shlyhen.
Paragrafi 22 bëhet paragraf 3.
Neni 2
Në nenin 35 në paragrafin 2 dhe 3 fjalët: “ministri
kompetent"
zëvendësohen
me
fjalët:
“ministria
kompetente".
Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:
"Kundër aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni mund
të ngritët ankesë në Komisionin Shtetëror për
vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë
nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë, në afat prej 15
ditësh nga pranimi i aktvendimit".
Paragrafët 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 dhe 21 shlyhen.
Paragrafët 22 dhe 23 bëhen paragrafë 5 dhe 6.
Neni 3
Në nenin 36 pas paragrafit 3 shtohet paragrafi ri 4 si
vijon:
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"Regjistri nga paragrafi (1) i këtij neni menaxhohet në
pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme
administrative."
Neni 4
Në nenin 40 në paragrafin 3 fjalët: “ministri
kompetent"
zëvendësohen
me
fjalët:
“ministria
kompetente".
Neni 5
Në nenin 41 në paragrafët 4 dhe 5 fjalët: “ministri
kompetent"
zëvendësohen
me
fjalët:
“ministria
kompetente".
Neni 6
Në nenin 44 në paragrafët 5 dhe 6 fjalët: “ministri
kompetent"
zëvendësohen
me
fjalët:
“ministria
kompetente".
Neni 7
Në nenin 159 paragrafi 2 ndryshohet si vijon.
"Ministria kompetente për punët e arsimit të lartë e
miraton dhe shpall aktvendimin për ekuivalencë dhe njohje
të kualifikimit të huaj arsimor në afat prej 60 ditësh nga
dita e dorëzimit të kërkesës për ekuivalencë dhe njohjen e
kualifikimit të huaj të arsimit të lartë, me propozim të
komisionit nga paragrafi 1 i këtij neni".
Në paragrafin 3 fjalët: "Ministri kompetent"
zëvendësohet me fjalët: “Ministria kompetente".
Paragrafët 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 dhe 21 shlyhen.
Neni 8
Në nenin 161 paragrafi 2 ndryshohet si vijon.
"ICEP e përcakton llojin dhe nivelin e kualifikimit të
huaj të arsimit të lartë në pajtim me kornizën nacionale të
kualifikimeve, vlerësimin mesatar të studimeve sipas
sistemit të vlerësimit në Republikën e Maqedonisë si dhe
nivelin në pajtim me Kornizën evropiane të
kualifikimeve.“
Neni 9
Në nenin 161-v në paragrafët 1 dhe 6 fjalët: “ministri
kompetent" zëvendësohen me fjalët:
"ministria
kompetente".
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"Neni 167-b
Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar zyrtar nga Ministria që e udhëheq procedurën,
nëse nuk vendos sipas kërkesës në afat prej 60 ditësh nga
dita e pranimit të kërkesës (neni 35 paragrafi 2 dhe neni
159 paragrafi 2 i këtij ligji)."
Neni 14
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin sipas të
cilit kanë filluar.
Neni 15
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë
të zbatohet me fillimin e zbatimit te Ligjit për procedurë të
përgjithshme administrative, në pajtim me nenin 141 të
Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
124/15).
__________
803.
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 СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 февруари 2016 година.
Бр.08-1022/1
12 февруари 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Neni 10
Në nenin 161-g në paragrafët 1 dhe 2 fjalët: “ministri
kompetent" zëvendësohen me fjalët:
"ministria
kompetente".

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

Neni 11
Në nenin 162 në paragrafin 2 fjalët: “ministri
kompetent"
zëvendësohen
me
fjalët:
“ministria
kompetente".
Në nenin 3 fjalët: “ministri kompetent" zëvendësohen
me fjalët: “ministria kompetente".
Në paragrafin 4 pas fjalëve "shkallë" shtohen fjalët: “në
afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit".
Në paragrafin 6 dhe 7 fjalët: “ministri kompetent"
zëvendësohen me fjalët: “ministria kompetente".

Член 1
Во Законот за студентскиот стандард („Службен
весник на Република Македонија“ број 15/13, 30/13,
41/14 и 146/15), во член 9 по ставот (1) се додава нов
став (2), кој гласи:
„(2) Под студентски стандард, во смисла на овој закон, се подразбира и обезбедување средства за наградување на најдобрите студенти од првите три најдобро
рангирани високообразовни установи во Република
Македонија, рангирани согласно со Законот за високото образование.“

Neni 12
Në nenin 163 në paragrafin 2 fjalët: “ministri
kompetent"
zëvendësohen
me
fjalët:
“ministria
kompetente".

Член 2
Во членот 12 став (4) зборот „пропишува“ се заменува со зборот „утврдува“.

Neni 13
Pas nenit 167-a shtohet neni i ri 167-b si vijon:

Член 3
Во членот 13 став (2) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

