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„(9) Давателот на услугата е должен сметките за
наплата на надоместокот од ставot (8) на овој член на
правните лица да ги доставува само по електронски пат
на нивната електронска адреса, а на барање на физичките лица може сметките да се доставуваат на нивната
електронска адреса.“
Ставот (9) станува став (10).
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 април 2015
година.
___________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR FURNIZIM ME UJË TË PIJSHËM DHE
SHKARKIM TË UJËRAVE TË ZEZA URBANE
Neni 1
Në Ligjin për furnizim me ujë të pijshëm dhe shkarkim
të ujërave të zeza urbane ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/11,
54/11 dhe 163/13) në nenin 6 pas paragrafit (8) shtohet
paragraf i ri (9), si vijon:
"(9) Dhënësi i shërbimit është i obliguar që llogaritë
për arkëtimin e kompensimit nga paragrafi (8) i këtij neni
personave juridikë t’ua dorëzojë vetëm në formë
elektronike në adresën e tyre elektronike, e me kërkesë të
personave fizikë mundet llogaritë të dorëzohen në adresën
e tyre elektronike.”
Paragrafi (9) bëhet paragraf (10).
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do
të fillojë të zbatohet nga 1 prilli 2015.
___________
157.
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

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ И СТВАРНОПРАВНИТЕ ОДНОСИ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ
Член 1
Во Законот за облигационите и стварноправните
односи во воздушниот сообраќај („Службен весник на
Република Македонија“ број 85/2008 и 148/11), во членот 137 после зборот „ствари“ се додаваат зборовите:
„со правен статус на недвижна ствар“.
Член 2
Во членот 141 став (1) после зборот „воздухоплови“
се додаваат зборовите: „ , освен за законските заложни
права“.
Член 3
Во членот 142 ставот (4) се менува и гласи:
„Законското заложно право настанува на начин утврден согласно овој или друг пропис за законско заложно право и се впишува во Регистарот на воздухоплови само кога тоа е утврдено со закон.“
Член 4
Во членот 162 став (1) пред точката 1) се додава нова точка 1) која гласи:
„1) даноци и споредни даночни давачки;“
Точката 1) станува точка 2).
Во точката 2) која станува точка 3) сврзникот „и“ се
заменува со точка запирка.
Во точката 3) која станува точка 4) точката се заменува со сврзникот „и“.
По точката 4) се додава нова точка 5) која гласи:
„5) други случаи определени со закон.“
Член 5
Во членот 164 точката на крајот од реченицата се
брише и се додаваат зборовите: „ , освен ако со друг закон не е поинаку определено.“.
Член 6
Во членот 165 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „ , освен ако со
друг закон не е нешто друго определено.“.

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2015 година.

Член 7
Во членот 167 став (1) точката 2) се брише.
Во точката 3) која станува точка 2) по зборовите:
„воздухопловот во“ се додава зборот „ даночна,“.
Во точката 4) која станува точка 3) во алинејата 2
зборовите: “во рок од 60 дена од денот на објавувањето
на огласот за впишување на преносот, но пред истекот
на рокот од три месеца од денот на настанувањето на
побарувањето,” се бришат. Точката се заменува со
сврзникот „и“.
По точката 3) се додава нова точка 4) која гласи:
„4) во други случаи определени со посебен закон.“
Ставот (2) се брише.
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Член 8
Насловот на членот 168 и членот 168 како и насловот на членот 169 и членот 169 се бришат.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ И СТВАРНОПРАВНИТЕ ОДНОСИ
ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ

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

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

Член 9
Во членот 173 став (1) точка 1) по зборовите: „противпожарни воздухоплови“ се додаваат зборовите: „на
органите на државната управа “.
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Член 10
Во членот 177 став (1) зборовите: „на судски одлуки (извршител)“ се брише.
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) Присилната наплата на даноци и споредни даночни давачки врз воздухоплов се спроведува според
одредбите на Законот за даночна постапка.“
Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Neni 3
Në nenin 142 paragrafi (4) ndryshon si vijon:
"E drejta ligjore e pengut krijohet në mënyrë të
përcaktuar në pajtim me këtë rregull ose me rregull tjetër
për të drejtën ligjore të pengut dhe regjistrohet në
Regjistrin e mjeteve fluturuese vetëm kur kjo është
përcaktuar me ligj."

Член 11
Во членот 189 став (1), по точката 1) се додава нова
точка 2), која гласи:
“2) вклучување на сите применливи услуги што се
понудени или објавени во каков било облик, вклучително и на интернет, во цените и таксите на воздухопловните услуги што се достапни за јавноста од аеродром што се наоѓа на територијата на Република Македонија, како и пристап до цените и тарифите на воздухопловните услуги без било каква дискриминација, на
начин предвиден со одредбите на Регулативата
1008/2008;“.
Точките 2) и 3) стануваат точки 3) и 4).

Neni 4
Në nenin 162 paragrafi (1) para pikës 1) shtohet pikë e
re 1) si vijon:
"1) tatimet dhe detyrimet dytësore tatimore;"
Pika 1) bëhet pikë 2).
Në pikën 2) e cila bëhet pikë 3) lidhëza "dhe"
zëvendësohet me pikëpresje.
Në piken 3) e cila bëhet pikë 4) pika zëvendësohet me
lidhëzën "dhe".
Pas pikës 4) shtohet pikë e re 5) si vijon:
"5) raste tjera të përcaktuara me ligj."

Член 12
Во членот 190 став (1), по точката 1) се додава нова
точка 2), која гласи:
“2) превозник, а не обезбедило вклучување на сите
применливи услуги што се понудени или објавени во
каков било облик, вклучително и на интернет, во цените и таксите на воздухопловните услуги што се достапни за јавноста од аеродром што се наоѓа на територијата на Република Македонија, како и пристап до цените
и тарифите на воздухопловните услуги без било каква
дискриминација, на начин предвиден со одредбите на
Регулативата 1008/2008;“.
Точките 2) и 3) стануваат точки 3) и 4).
Став (2) се менува и гласи:
„За прекршокот од ставот (1) на овој член глоба во
износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.“
Член 13
Се овластува Законодавно-правната комисија при
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај.
Член 14
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 MARRËDHËNIE OBLIGUESE DHE REALE
JURIDIKE NË KOMUNIKACIONIN AJROR

Neni 5
Në nenin 164 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe
shtohen fjalët: ", përveç nëse me ligj tjetër nuk është
përcaktuar ndryshe.".
Neni 6
Në nenin 165 paragrafi (1) pika në fund të fjalisë
shlyhet dhe shtohen fjalët: ", përveç nëse me ligj tjetër nuk
është përcaktuar diçka tjetër.".
Neni 7
Në nenin 167 paragrafi (1) pika 2) shlyhet.
Në pikën 3) e cila bëhet pikë 2) pas fjalëve: "mjeti
fluturues në" shtohet fjala "tatimore,".
Në piken 4) e cila bëhet pika 3) në alinenë 2 fjalët: "në
afat prej 60 ditësh nga dita e publikimit të shpalljes për
regjistrimin e bartjes, por para skadimit të afatit prej tre
muajsh nga dita e krijimit të kërkesës," shlyhen. Pika
zëvendësohet me lidhëzën "dhe".
Pas pikës 3) shtohet pikë e re 4) si vijon:
"4) në raste tjera të përcaktuara me ligj të veçantë."
Paragrafi (2) shlyhet.
Neni 8
Titulli i nenit 168 dhe neni 168 si dhe titulli i nenit 169
dhe neni 169 shlyhen.
Neni 9
Në nenin 173 paragrafi (1) pika 1) pas fjalëve: "mjete
fluturuese për zjarrfikje" shtohen fjalët: "të organeve të
vetëqeverisjes lokale".

Neni 1
Në Ligjin për marrëdhënie obliguese dhe reale juridike
në komunikacionin ajror ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 85/2008 dhe 148/11), në nenin 137
pas fjalës "sende" shtohen fjalët: "me status juridik të
sendit të patundshëm".

Neni 10
Në nenin 177 paragrafi (1) fjalët: "të vendimeve
gjyqësore (përmbarues)" shlyhen.
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:
"(2) Arkëtimi i detyrueshëm i tatimeve dhe detyrimeve
dytësore tatimore për mjetin fluturues zbatohet sipas
dispozitave të Ligjit për procedurë tatimore."
Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (3), (4) dhe
(5).

Neni 2
Në nenin 141 paragrafi (1) pas fjalëve: "mjete
fluturuese" shtohen fjalët: ", përveç për të drejtat ligjore të
pengut".

Neni 11
Në nenin 189 paragrafi (1), pas pikës 1) shtohet pikë e
re 2), si vijon:

22 јануари 2015

Бр. 10 - Стр. 93

"2) përfshirja e të gjithë shërbimeve të zbatueshme të
cilat janë ofruar ose shpallur në çfarëdo forme, duke
përfshirë edhe internetin, në çmimet dhe taksat e
shërbimeve të aviacionin që janë të kapshme për publikun
nga aeroporti që gjendet në territorin e Republikës së
Maqedonisë, si dhe qasje te çmimet dhe tarifat e
shërbimeve të aviacionit pa kurrfarë diskriminimi, në
mënyrë të paraparë me dispozitat e Rregullativës
1008/2008;“.
Pikat 2) dhe 3) bëhen pika 3) dhe 4).
Neni 12
Ne nenin 190 paragrafi (1), pas pikës 1) shtohet pikë e
re 2), si vijon:
"2) transportues, e nuk ka siguruar përfshirjen e të
gjitha shërbimeve të zbatueshme të cilat janë ofruar ose
shpallur në çfarëdo forme, duke përfshirë edhe internetin,
në çmimet dhe taksat e shërbimeve të aviacionin që janë të
kapshme për publikun nga aeroporti që gjendet në territorin
e Republikës së Maqedonisë, si dhe qasje te çmimet dhe
tarifat e shërbimeve të aviacionit pa kurrfarë diskriminimi,
në mënyrë të paraparë me dispozitat e Rregullativës
1008/2008;“.
Pikat 2) dhe 3) bëhen pika 3) dhe 4).
Paragrafi (2) ndryshon si vijon:
"Për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni gjoba në
shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në
personin juridik."
Neni 13
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për marrëdhënie obliguese dhe reale
juridike në komunikacionin ajror.
Neni 14
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
___________
158.
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
AКАДЕМИЈАТА ЗА НАСТАВНИЦИ
ци,

Се прогласува Законот за Академијата за наставни-

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2015 година.
Бр. 08 – 188/1
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Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

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

ЗАКОН
ЗА AКАДЕМИЈАТА ЗА НАСТАВНИЦИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување
Член 1
Со овој закон се основа и се уредува работењето на
Академијата за наставници (во натамошниот текст:
Академијата) како јавна установа за прием и стручно
усовршување на кандидати за учество во обуката за
наставници во јавните и приватните училишта, како и
издавањето, обновувањето и одземањето на лиценца за
работа на наставници (во понатамошниот текст: лиценца).
Член 2
(1) Заради стручно усовршување на идните наставници и усовршување и обука за професионално, стручно и ефикасно извршување на работните задачи на идните наставници и веќе вработените наставници се основа Академија за наставници.
(2) Академијата има својство на правно лице кое го
стекнува со запишувањето во Централниот регистар на
Република Македонија.
(3) Седиштето на Академијата е во Скопје.
Дејност на Академијата
Член 3
(1) Академијата врши прием и стручно усовршување на идните наставници и усовршување и обука за
професионално, стручно и ефикасно извршување на
работните задачи на идните наставници согласно одредбите од овој закон.
(2) Академијата својата дејност ја спроведува
преку:
- прием на кандидати во програмата за обука по пат
на организирање и полагање на приемен испит,
- организирање и спроведување на програмата за
обука за идните кандидати за наставници во основните
и средните училишта и спроведување на завршен испит,
- издавање, обновување и одземање на лиценца за
работа на наставник,
- врши и други работи утврдени со закон и општите
акти на Академијата.
(3) Заради спроведување на нејзината дејност, Академијата:
- организира и спроведува домашни и меѓународни
конференции, тркалезни маси, семинари, програми за
стручни посети и други форми на обука и стручно
усовршување,
- води Регистар на лиценцирани наставници,
- ја подготвува годишната анализа на потребите за
обука врз основа на извршената евалуација, предлозите
и сугестиите на учесниците на обуките и предавачите,
како и домашната и европската практика,
- ангажирање на надворешни стручни лица ,
- воспоставува и одржува соработка во полето на
обуката со сродни домашни и странски институции,
организации, установи, здруженија и фондации,
- соработува со европските мрежи на институциите
за обука на наставниците,

