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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Во Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2006, 107/2008,
26/13, 39/14 и 61/15), во членот 1 став (1) алинеја 5
сврзникот „и“ се заменува со точка запирка.
Во алинејата 6 точката на крајот од реченицата се
заменува со сврзникот „и“.
По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:
„- користење и располагање со движни и недвижни
ствари во државна сопственост што ги користат дипломатско-конзуларните претставништва на Република
Македонија.“
Член 2
Во членот 2 по точката 5 се додаваат седум нови
точки 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, кои гласат:
6. „Недвижни ствари“ се згради, изградено и неизградено градежно земјиште, посебни делови од згради
и други објекти во државна сопственост, што ги користат дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија за извршување на работите и задачите во странство;
7. „Движни ствари“ се возила и резервни делови,
мебел и друга ентериерна опрема, опрема за одржување на канцелариски и други простории, компјутерска и
друга техничка опрема со резервни делови, софтверски
програми и документи, во државна сопственост, што
ги користат дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија за извршување на работите и задачите во странство;
8. „Користење на ствари" е право на непосредна
употреба на движни и недвижние ствари што ги користат дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија;
9. „Давање на користење и престанок на правото на
користење на недвижни ствари и движни ствари“ се
однесува на пренос на правото на користење на стварите што ги користи дипломатско-конзуларното претставништво, на определен или неопределен рок, на
претставништво во странство на други државни органи
на Република Македонија и органи на локална самоуправа на Република Македонија и обратно;
10. „Располагање со ствари" е право да се одлучува
за сопственоста на движните и недвижните ствари што
ги користат дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија;
11. „Краткорочен закуп“ е давање или земање во закуп на недвижна ствар или дел од неа, што ја користи
дипломатско-конзуларното претставништво, за период
не подолг од три месеци и
12. „Долгорочен закуп“ е давање или земање во закуп на недвижна ствар или дел од неа што ја користи
дипломатско-конзуларното претставништво за период
подолг од три месеци.“
Член 3
Во членот 7 алинеја 11 по зборот „отворање“ се додаваат зборовите: „и затворање“.
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Член 4
Во членот 8 алинеја 21 зборот „конзулати“ се заменува со зборот „конзули“.
Алинејата 22 се менува и гласи:
„jа спроведува постапката за продажба, купување,
изградба и размена на недвижни ствари, врши работи
кои се однесуваат на давање на користење и престанок
на правото на користење на недвижни ствари, давање и
земање во закуп, давање и примање на дар и одржување на недвижни ствари, што ги користат дипломатскоконзуларните претставништва на Република Македонија,“.
По алинејата 22 се додава нова алинеја 23, која
гласи:
„- ја спроведува постапката за продажба и размена
на движни ставри врши работи кои се однесуваат на
давање на користење и престанок на правото на користење на движни ствари, давање и примање на дар на
движни ствари, што ги користат дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија, како и постапката за враќање на движни ствари од дипломатско-конзуларно претставништво во Министерството за надворешни работи.”
Член 5
По членот 35 се додава нов член 35-а, кој гласи:
„Член 35-а
Најмалку една третина од вкупниот број на шефови
на дипломатско-конзуларни претставништва се именуваат од редот на дипломатско-конзуларните службеници со високи дипломатски звања во Министерството.
За шеф на дипломатско-конзуларно претставништво може да се именува лице од редот на вработените
во јавниот сектор, актуелни или поранешни избрани
или именувани лица во законодавната, извршната, судската и локалната власт, како и дипломати кои биле
вработени или ги остварувале правата од работен однос во Министерството за надворешни работи за време
на мандат во дипломатско-конзуларно претставништво
на Република Македонија во странство.
Најмногу една третина од вкупниот број на шефови
на дипломатско-конзуларни претставништва може да
се именуваат од редот на истакнати личности од областа на надворешната политика, меѓународните односи,
меѓународното право, науката и културата.“
Член 6
Во членот 36 став 1 алинеја 6 се менува и гласи:
„- да не е осудуван за кривични дела за кои е предвидена казна затвор од најмалку шест месеци, за кривично дело во врска со службената должност, или за
друго кривично дело што го прави недостоен за амбасадор.“
Ставот 2 се брише.
Член 7
Во членот 49 став 1 алинеја 6 се менува и гласи:
„- да не е осудуван за кривични дела за кои е предвидена казна затвор од најмалку шест месеци, за кривично дело во врска со службената должност, или за
друго кривично дело што го прави недостоен за генерален конзул.“
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Член 8
По членот 60 се додаваат два нови члена 60-а и 60б, кои гласат:
„Член 60-а
Владата, на предлог на надлежен државен орган,
именува и отповикува директори на културно-информативни центри и на економски и други претставништва на Република Македонија во странство.
Директорот на културно-информативен центар и на
економско и друго претставништво во странство работи согласно со упатствата од надлежниот државен орган и на шефот на надлежното дипломатско-конзуларно претставништво.
Директорот на културно-информативен центар и на
економско и друго претставништво во странство се
упатуваат во дипломатско-конзуларни претставништва
на Република Македонија и во економски и други претставништва во странство со дипломатско звање советник.
Член 60-б
За директор на културно-информативен центар и на
економско и друго претставништво во странство може
да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:
- да е државјанин само на Република Македонија,
- да има завршено високо образование,
- да поседува меѓународно признат сертификат за
познавање на англиски јазик, и тоа ако:
1) се упатува на мандат во земја од англиско говорно подрачје да поседува еден од следниве сертификати
ЦАЕ (CAE), ИЕЛТС (IELTS) ТОЕФЕЛ (TOEFL),ТОЕФЕЛ ЦБТ (TOEFL CBT), ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT)
или друг меѓународно признат сертификат за познавање на англискиот јазик издаден од европски или глобален јазичен тестатор со ниво на познавање еквивалентно на Ц1 (C1) ниво на ЦЕФР (CEFR) и
2) се упатува на мандат во земја од неанглиско говорно подрачје да поседува еден од следниве сертификати ЦАЕ (CAE), ИЕЛТС (IELTS) ТОЕФЕЛ
(TOEFL),ТОЕФЕЛ ЦБТ (TOEFL CBT), ТОЕФЕЛ ИБТ
(TOEFL IBT) или друг меѓународно признат сертификат за познавање на англискиот јазик издаден од европски или глобален јазичен тестатор со ниво на познавање еквивалентно на Б1 (В1) ниво на ЦЕФР (CEFR);
- да познава втор странски јазик различен од англискиот и тоа еден од официјалните јазици на Обединетите нации или на Европската унија, на ниво еквивалентно на нивото Б1 на ЦЕФР (CEFR), што се докажува со сертификат издаден од јазично училиште,
- да го познава службениот јазик на земјата на приемот, на ниво еквивалентно на нивото А1 на ЦЕФР
(CEFR), што се докажува со сертификат издаден од јазично училиште најдоцна еден месец пред упатувањето
на должност, ако службениот јазик на земјата на приемот е различен од јазикот наведен во алинејата 4 на
овој став,
- да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност,
- да има соодветен безбедносен сертификат.
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Директорот за времетраењето на неговиот мандат
ги остварува правата и обврските од работен однос во
надлежниот државен орган од членот 60-а став 1 од
овој закон.
Финансиските средства за функционирањето на
културно-информативни центри и на економски и други претставништва на Република Македонија во странство целосно ги обезбедува надлежниот орган од членот 60-а став 1 од овој закон.“
Член 9
Во членот 68 став 7 се менува и гласи:
„Финансиските средства за упатување на службеникот од ставот 1 на овој член во дипломатско-конзуларно претставништво, целосно ги обезбедува органот каде е вработен.“
Член 10
По членот 68 се додава нов член 68-а, кој гласи:
„Член 68-а
Врз основа на писмена спогодба за заедничка соработка која се склучува меѓу Министерството и институции од јавниот сектор за вработените од членот 14
став 1 група II од Законот за вработените во јавниот
сектор, и за вработени кои работат на економски активности за привлекување на странски инвестиции и промоција на извозот, по спроведена постапка за избор, а
по претходно објавен интерен конкурс во институцијата во кое лицето е вработено, министерот за надворешни работи може да упати во дипломатско-конзуларно
претставништво вработен кој ги исполнува следниве
услови:
а) да е државјанин на Република Македонија;
б) да владее странски јазици, и тоа:
- да поседува меѓународно признат сертификат за
познавање на англиски јазик, и тоа ако:
1) се упатува на мандат во земја од англиско говорно подрачје да поседува еден од следниве сертификати
ЦАЕ (CAE), ИЕЛТС (IELTS), ТОЕФЕЛ (TOEFL),ТОЕФЕЛ ЦБТ (TOEFL CBT), ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT)
или друг меѓународно признат сертификат за познавање на англискиот јазик издаден од европски или глобален јазичен тестатор, со ниво на познавање еквивалентно на Ц1 (C1) ниво на ЦЕФР (CEFR) и
2) се упатува на мандат во земја од неанглиско говорно подрачје да поседува еден од следниве сертификати ЦАЕ (CAE), ИЕЛТС (IELTS), ТОЕФЕЛ
(TOEFL),ТОЕФЕЛ ЦБТ (TOEFL CBT), ТОЕФЕЛ ИБТ
(TOEFL IBT) или друг меѓународно признат сертификат за познавање на англискиот јазик издаден од европски или глобален јазичен тестатор, со ниво на познавање еквивалентно на Б1 (В1) ниво на ЦЕФР (CEFR);
- да познава втор странски јазик различен од англискиот и тоа еден од официјалните јазици на Обединетитe нации или на Европската унија, на ниво еквивалентно на нивото Б1 на ЦЕФР (CEFR), што се докажува со сертификат издаден од јазично училиште,
- да го познава службениот јазик на земјата на приемот, на ниво еквивалентно на нивото А1 на ЦЕФР
(CEFR), што се докажува со сертификат издаден од јазично училиште најдоцна еден месец пред упатувањето
на должност, ако службениот јазик на земјата на приемот е различен од јазикот наведен во алинејата 2 на
овој став и
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в) да поседува безбедносен сертификат.
Постапката за избор на службеници кои се упатуваат во дипломатско-конзуларно претставништво се
спроведува од петчлена комисија формирана од функционерот кој раководи со органот каде што е распишан интерниот конкурс.
Комисијата е составена од раководен административен службеник во својство на претседател и четворица членови. Претседателот и членовите на комисијата
имаат свои заменици.
Со Спогодбата за заедничка соработка од ставот 1
на овој член, се уредува упатувањето на вработениот,
периодот за кој се упатува, финансирањето и други
прашања од интерес на страните.
Упатувањето на службеникот со решение го врши
министерот за надворешни работи.
Лицата од ставот 1 на овој член се упатуваат во
дипломатско-конзуларни претставништва на Република Македонија со дипломатско звање прв секретар.
Финансиските средства за упатување на лицата од
ставот 1 на овој член ги обезбедува органот каде се
вработени.“
Член 11
Во членот 82-б став 1 точката 9 се брише.
Член 12
По главата VI се додаваат две нови глави VI-а и VI-б,
кои гласат:
„ГЛАВА VI-а
Продажба, купување, изградба, размена, давање на
користење и престанок на правото на користење на
недвижни ствари, давање и земање во закуп, давање и
примање на дар и одржување на недвижни ствари што
ги користат дипломатско- конзуларните претставништва на Република Македонија.
Член 93-а
Недвижните ствари што ги користат дипломатскоконзуларните претставништва на Република Македонија, се во државна сопственост и со нив во името на
Република Македонија располага Владата на Република Македонија.
Постапките за продажба, купување, изградба, размена, давање и земање во закуп и давање и примање на
дар на недвижни ствари што ги користат дипломатскоконзуларните претставништва, ги спроведуваат комисии, согласно со членот 93-б од овој закон.
Член 93-б
За спроведување на продажба, купување, изградба,
размена, давање и земање во закуп, давање и примање на
дар на недвижни ствари, што ги користат дипломатскоконзуларните претставништва на Република Македонија,
министерот за надворешни работи формира комисии.
За секоја продажба, купување, изградба, размена,
давање и примање на дар на недвижни ствари се формира соодветна комисија за продажба, купување, изградба, размена, давање и примање на дар на недвижни
ствари.

За давање и земање во закуп на недвижни ствари се
формира Комисија за време од четири години.
Комисиите од ставот 2 на овој член се составени од
пет члена. Претседател на комисиите е државниот секретар во Министерството за надворешни работи, а членови се директорот надлежен за организациони работи,
двајца дипломати вработени во директоратот надлежен
за организациони работи и еден претставник од Министерството за финансии. Секретар на комисиите е
дипломат вработен во директоратот надлежен за организациони работи.
Комисијата од ставот 3 на овој член е составена од
три члена и тоа претседател кој е директор на директоратот надлежен за организациони работи и два члена
од редот на дипломатите вработени во директоратот
надлежен за организациони работи.
Претседателот и членовите на комисиите од ставовите 2 и 3 на овој член имаат свои заменици.
Комисиите од ставовите 2 и 3 на овој член можат во
рамките на нивната работа, по потреба, да ангажираат
надворешни лица-експерти.
Работата на комисиите од ставовите 2 и 3 на овој
член со Деловник за работа на комисиите ја утврдува
министерот за надворешни работи.
Член 93-в
Финансиските средства остварени од продажбата и
давањето во закуп на недвижни ствари што ги користат
дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија, вклучително и недвижни ствари
стекнати во државна сопственост од сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешна СФРЈ, како
и средства обезбедени од доплата во постапки на размена на недвижните ствари, се приходи во Буџетот на
Република Македонија.
Член 93-г
Владата на Република Македонија по предлог на
Министерството за надворешни работи одлучува:
- за продажба, купување, изградба, размена, давање
и примање на дар на недвижни ствари, што ги користат
дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија и
- за давање во долгорочен закуп на недвижни ствари што ги користат дипломатско-конзуларните претставништва кога закупувач е друга држава, меѓународна владина организација и други правни и физички
лица,
- давање на користење и престанок на правото на
користење на на недвижни ствари што ги користат
дипломатско-конзуларните претставништва, Министерството за надворешни работи одлучува за:
- давање во краткорочен закуп на недвижната ствар и
- земање во долгорочен и краткорочен закуп на недвижна ствар за потреби на дипломатско-конзуларните
претставништва.
Договорите за продажба, купување, размена, долгорочен закуп, давање и престанок на користење, давање
и земање во дар на недвижни ствари во име на Република Македонија, ги склучува министерот за надворешни работи или од него овластен шеф на дипломатско-конзуларно претставништво.
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Член 93-д
Постапката за продажба, купување, изградба, давање и земање во закуп, давање и примање на дар на недвижни ствари за потребите на дипломатско-конзулартните претставништва се врши согласно со законодавството на државата каде што се наоѓа недвижната
ствар.
Член 93-ѓ
За недвижнита ствар што е предмет на продажба,
купување, размена и давање и примање на дар, се врши
процена на вредноста на недвижната ствар од овластен
проценител од државата каде што се наоѓа недвижната ствар.
Проценетата пазарна вредност на недвижната ствар
претставува почетна цена при јавното наддавање за
нејзината продажба.
Член 93-е
Продажба на недвижни ствари што ги користат
дипломатско-конзуларните претставништва се врши:
- со постапка на јавно наддавање или
- со непосредна спогодба.
Член 93-ж
Комисијата од членот 93-б став 2 од овој закон е
должна да објави оглас за јавно наддавање за продажба
на недвижната ствар во најмалку еден печатен медиум
во државата на акредитација во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на Владата на Република Македонија за продажба на недвижната ствар во
„Службен весник на Република Македонија“.
Член 93-з
Огласот за продажба со јавно наддавање на недвижни ствари особено содржи:
- податоци за недвижната ствар што е предмет на
продажба (место, улица и број, катастарска општина,
катастарска парцела, број на имотен односно поседовен лист и површина),
- вредноста на недвижната ствар што е предмет на
продажба како почетна цена на недвижната ствар е
предмет на јавното наддавање,
- висината на паричниот депозит што треба да се
уплати за учество во јавното наддавање,
- сметката на која се уплаќа депозитот,
- рокот за уплата на депозитот,
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за
учество во јавното наддавање,
- рокот во кој треба да се пристапи кон склучување
на договорот,
- термин за увид на недвижната ствар и
- место, ден и час на јавното наддавање.
Член 93-ѕ
На јавното наддавање не може да учествува лице
кое не ги исполнува условите од огласот.
Член 93-и
Комисијата од членот 93-б став 2 од овој закон пред
почетокот на јавното наддавање ги утврдува и ги соопштува начинот и техничките правила за наддавањето
на учесниците.
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Претседателот на Комисијата раководи со работата
на Комисијата и со јавното наддавање.
Комисијата за недвижни ствари го спроведува јавното наддавање согласно со огласот за јавното наддавање.Јавното наддавање се спроведува на начин при
што учесниците на јавното наддавање ја наддаваат почетната цена утврдена во огласот за јавното наддавање.
За најповолен наддавач на јавното наддавање се утврдува учесникот кој понудил највисока цена на јавното наддавање.
Комисијата води записник за текот на јавното наддавање.
Во записникот за текот на јавното наддавање се
внесуваат податоци за наддавачите.
Податоците за наддавачите се запишуваат по редослед на најповолно рангирани наддавачи.
Во записникот се утврдува обврската кога истекува
рокот во кој најповолниот наддавач треба да пристапи
кон склучување на договорот за продажба.
Податоците од записникот за јавното наддавање
јавно се соопштуваат на учесниците на јавното наддавање.
Кога на јавното наддавање за продажба на недвижна ствар ќе се јави само еден учесник, кој ги прифаќа
условите од огласот и ја наддаде почетната цена,
единствениот учесник стекнува статус на најповолен
наддавач, со кој се склучува договор за продажба на
недвижна ствар.
Член 93-ј
Кога на јавното наддавање нема учесник, јавното
наддавање се повторува, при што вредноста на недвижната ствар се намалува за 10%.
Кога и второто јавно наддавање е неуспешно, јавното наддавање се повторува при што вредноста на недвижната ствар се намалува за 20% во однос на вредноста на недвижната ствар објавена во огласот од првото
јавно наддавање.
Член 93- к
Кога најповолниот наддавач не пристапи кон склучување, односно не склучи договор за продажба, следно рангираниот по редослед наддавач што ги исполнил
условите и ја наддал почетната цена на јавното наддавање, стекнува статус на најповолен наддавач и може
да пристапи кон склучување на договорот.
Член 93-л
Уплатениот паричен депозит од најповолниот наддавач се засметува во постигнатата цена.
Висината на паричниот депозит што се уплаќа за
учество во јавното наддавање не може да биде помал
од 1% од вредноста на недвижната ствар предмет на
јавното наддавање.
Најповолниот наддавач кој нема да пристапи кон
склучување на договор за продажба, го губи правото на
враќање на паричниот депозит.
Паричниот депозит на надавачите кои немаат статус на најповолен наддавач, се враќа.
Член 93-љ
Недвижна ствар со непосредна спогодба може да се
продава врз основа на одлука на Владата на Република
Македонија само на институции основани од страна на
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странската држава и меѓународни владини организации, кога постои оправдан државен интерес за тоа, но
не под проценетата вредност на недвижната ствар.
Кога се продава недвижна ствар со непосредна спогодба врз основа на одлука на Владата на Република
Македонија, со одлуката се определува непосредниот
купувач и вредноста на недвижната ствар, која не може
да биде помала од проценетата вредност.
Член 93-м
Купување на недвижни ствари за потребите на дипломатско-конзуларните претставништва се врши со
прибирање на писмени понуди или со непосредна спогодба.
Недвижна ствар со непосредна спогодба може да се
купува врз основа на одлука на Владата на Република
Македонија само институции основани од страна на
странската држава или меѓународни владини организации.
Член 93-н
Понудите за купување задолжително ги содржат
следниве податоци:
- назив и седиште на понудувачот,
- предмет на понудата,
- цена, односно вредност на понудата,
- период на важност на понудата,
- начин и валута на плаќање (во готово или на
рати),
- нацрт-планови и фотографии,
- доказ за сопственост и
- други документи и услови.
Понудите за купување по можност содржат и копија од градежно-инвестиционо-техничка документација
за недвижната ствар.
Комисијата од членот 93-б став 2 од овој закон има
обврска да обезбеди експертска процена за состојбата
на недвижната ствар од архитектонски, статички и
инсталациски аспект од овластен орган за такава процена во државата каде што се набавува недвижната
ствар, да направи анализа на понудите и да даде предлог за избор.
При оценката како критериуми за избор на најповолна понуда може да се сметаат проценета вредност
на недвижната ствар која е предмет на понудата, состојбата на недвижната ствар од статички и инсталациски аспект, местоположбата, површина, наменска функционалност, архитектонските квалитети и репрезентативноста на недвижната ствар, катност и обезбеденост
со инфраструктура.
На предлог на Министерството за надворешни работи за купување на конкретна недвижна ствар одлука
за набавка донесува Владата на Република Македонија.
Член 93-њ
Размена на недвижни ствари што ги користат дипломатско-конзуларните претставништва стекнати во
државна сопственост по кој било основ, вклучително и
по основ на сукцесија на дипломатско-конзуларниот
имот на поранешната СФРЈ, може да се врши ако со
размената се стекнува недвижна ствар во која можат да
се извршуваат работите и задачите на дипломатско-
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конзуларните претставништва на Република Македонија и кога за недвижната ствар нема интерес да се користи за потребите на дипломатско-конзуларните претставништва.
Размена на недвижни ствари може да се врши со
други држави за потреби на нивни дипломатско-конзуларните претставништва, со меѓународни владини организации, со правни и физички лица.
Вредноста на недвижните ствари во размената се
утврдува врз основа на процена на пазарната вредност
од овластен проценител, на недвижната ствар, согласно
со законодавството на државата каде се наоѓа недвижноста.
Кога постои разлика во проценетите вредности на
недвижните ствари што се разменуваат, размената може да се изврши со надоместување на разликата во
вредноста во паричен износ или со компензација и со
друга недвижна ствар.
Член 93-о
За размена на недвижните ствари одлучува Владата
на Република Македонија, на предлог на Министерството за надворешни работи. Предлогот за размена
содржи:
- потребата за размена,
- вредноста на недвижната ствар во сопственост на
Република Македонија што ја употребува дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија,
- вредноста на недвижната ствар за кои се предлага
размената и
- податоци за недвижните ствари кои се предмет на
размена место, улица и број, катастарска парцела, катастарска општина, површина и други потребни податоци во конкретниот случај.
Вредноста на недвижните ствари во размената се
утврдува врз основа на процената на пазарната
вердност на недвижната ствар согласно со законодавството на државата каде се наоѓа недвижноста.
Член 93-п
Недвижните ствари и делови од нив кои не се целосно искористени за потребите на дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија
или кои не можат краткорочно и долгорочно да се користат, можат да се дадат на долгорочен или краткорочен закуп, со непосредна спогодба, само за потребите
на државите и институциите основани од страна на
странската држава, дипломатско-конзуларни претставништва на други држави или за колокација на заеднички простории за дипломатско-конзуларни претставништва на Република Македонија и други држави, како
и за потребите на меѓународните владини организации.
ГЛАВА VI-б
Продажба, размена, давање на користење и престанок на правото на користење давање и примање на
дар и враќање од дипломатско-конзуларно претставништво во Министерството за надворешни работи, на
движни ствари што ги користат дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија.
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Член 93-а
Движните ствари што ги користат дипломатскоконзуларните претставништва на Република Македонија кои не се штетни по животната средина и здравјето, а кои дипломатско-конзуларните претставништва
на Република Македонија, трајно, односно времено
престанале да ги користат заради неисправност, технолошка некомпатибилност, технолошка застареност или
се вишок, можат да се продадат во земјата на акредитацијата, дадат на користење на друго дипломатско-конзуларно претставништво и претставништво во странство на други државни органи на Република Македонија и органи на локална самоуправа на Република Македонија, да се вратат во Министерството за надвореши
работи или да се разменат или подарат по основ на договор.
За движните ствари од ставот (1) на овој член кои
се штетни по здравјето и животната средина, дипломатско-конзуларните претставништва се должни да
преземат соодветни мерки предвидени со законите во
земјата на акредитација, заради заштита на здравјето и
животната средина.
За движните ствари што ги користат дипломатскоконзуларните претставништва на Република Македонија кои поради нивната дотраеност, неупотребливост
или технолошка застареност не можат да се продадат
во земјата на акредитација или разменат по други основи утврдени во ставот 1 на овој член, дипломатско-конзуларните претставништва се должни да спроведат постапка за избор на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање
на отпад.
За продажбата и размената на движните ствари по
основите утврдени во ставовите 1 и 3 на овој член, одлучува министерот за надворешни работи.
Член 93-б
Продажбата на движни ствари што ги користат
дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија се врши врз основа на процена од овластен проценител во земјата на акредитацијата.
Продажбата на движни ствари од членот 93-а став 1
се врши по пат на непосредна спогодба ако вредноста
на стварите е до 500 евра.
Продажбата на движни ствари од членот 93-а став 1
се врши по пат на јавно наддавање ако вредноста на
стварите е поголема од 500 евра.
Член 93-в
Движните ствари од членот 93-а став 1 од овој закон и движните ствари на претставништво во странство на други државни органи на Република Македонија и органи на локална самоуправа на Република Македонија може да се дадат на користење без надоместок
за потреби на претставништво во странство на други
државни органи на Република Македонија и органи на
локална самоуправа на Република Македонија и дипломатско-конзуларно претставништво, за што соодветно
се утврдува и престанок на правото на користење на
движни ствари.
За потребите на дипломатско-конзуларно претставништво може да се прими на дар движна ствар од други држави, меѓународните владини организации и други странски правни и физички лица врз основа на договор.
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За работите од ставовите 1 и 2 на овој член одлучува министерот за надворешни работи.
Договорите за давање и прием на движни ставри на
користење и давање и примање на дар на движни
ствари, за потребите на дипломатско-конзуларно претставништво, по овластување на министерот за надворешни работи, го потпишува шефот на дипломатскоконзуларно претставништво.
Член 93-г
За постапките за продажба, размена, давање и примање на дар на движни ствари што ги користат дипломатско-конзуларните претставништва на Република
Македонија и враќање на движни ствари од дипломатско-конзуларно претставништво, министерот за надворешни работи формира комисии за време од четири
години.
Комисиите од ставот 1 на овој член се составени од
три члена и нивни заменици од редот на вработените
во директоратот надлежен за организациони работи и
дипломатско-конзуларното претставништво што ги користи стварите.
Секретар на комисиите од ставот 1 на овој член е
дипломат вработен во директоратот надлежен за организациони работи.
Претседателот и членовите на комисиите од ставот
1 на овој член имаат свои заменици.
Работата на комисиите од ставот 1 на овој член со
деловник за работа на комисиите ја утврдува министерот за надворешни работи.”
Член 13
Директори на културно-информативниот центри,
именувани до денот на влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да ја вршат функцијата до истекот
на мандатот за кој се именувани.
Член 14
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за надворешни работи.
Член 15
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 PUNË TË JASHTME
Neni 1
Në Ligjin për punë të jashtme ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 42/2006, 107/2008,
26/13, 39/14 dhe 61/15) në nenin 1 paragrafi (1) alineja 5
lidhëza "dhe" zëvendësohet me "pikëpresje".
Në alinenë 6 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
lidhëzën "dhe".
Pas alinesë 6 shtohet aline e re 7 , si vijon:
"- shfrytëzimi dhe disponimi me sende të tundshme dhe
të patundshme në pronësi shtetërore që i shfrytëzojnë
përfaqësitë diplomatike konsullore të Republikës së
Maqedonisë."
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Neni 2
Në nenin 2 pas pikës 5 shtohen shtatë pika të reja 6, 7,
8, 9, 10, 11 dhe 12, si vijojnë:
6. "Sende të patundshme" janë: ndërtesa, tokë
ndërtimore me ndërtime ose pa ndërtime, pjesë të veçanta
të ndërtesave dhe objekte tjera në pronësi shtetërore, që i
shfrytëzojnë përfaqësitë diplomatike konsullore në
Republikën e Maqedonisë për kryerjen e punëve dhe
detyrave jashtë vendit;
7. "Sende të tundshme" janë: automjete dhe pjesë
rezervë, mobilie dhe pajisje tjetër enteriere, pajisje për
mirëmbajtje të zyrave dhe hapësirave tjera, pajisje
kompjuterike dhe pajisje tjera teknike me pjesë rezervë,
programe softuerike dhe dokumente, në pronësi shtetërore,
që i shfrytëzojnë përfaqësitë diplomatike konsullore të
Republikës së Maqedonisë për kryerjen e punëve dhe
detyrave jashtë vendit;
8. "Shfrytëzimi i sendeve" është e drejtë e përdorimit të
drejtpërdrejtë të sendeve të tundshme dhe të patundshme
që i shfrytëzojnë - përfaqësitë diplomatike konsullore të
Republikës së Maqedonisë;
9. "Dhënia për shfrytëzim dhe ndërprerja e të drejtës së
shfrytëzimit të sendeve të patundshme dhe të tundshme"
ka të bëjë me bartjen e të drejtës së shfrytëzimit të sendeve
që i shfrytëzon përfaqësia diplomatike- konsullore, në afat
të caktuar ose pa caktuar, të përfaqësisë jashtë vendit
organeve tjera shtetërore të Republikës së Maqedonisë dhe
organeve të vetëqeverisjes lokale të Republikës së
Maqedonisë dhe anasjelltas;
10. "Disponimi me sende" është e drejtë që të vendoset
për pronësinë e sendeve të tundshme dhe të patundshme
që i shfrytëzojnë përfaqësitë diplomatike konsullore të
Republikës së Maqedonisë;
11. "Qira afatshkurtër" është dhënia ose marrja me qira
e sendit të patundshëm ose pjesë të tij, që e shfrytëzon
përfaqësia diplomatike - konsullore, për periudhë jo më
gjatë se tre muaj dhe
12. "Qira afatgjate" është dhënia ose marrja me qira e
sendit të patundshëm ose pjesë të tij, që e shfrytëzon
përfaqësia diplomatike - konsullore, për periudhe më të
gjatë se tre muaj."
Neni 3
Në nenin 7 në alinenë 11 pas fjalës "hapje" shtohen
fjalët " dhe mbyllje".
Neni 4
Në nenin 8 në alinenë 21, fjala "konsullata"
zëvendësohet me fjalën "konsuj".
Alineja 22 ndryshohet dhe vijon:
"- e zbaton procedurën për shitje, blerje, ndërtim dhe
këmbim të sendeve të patundshme, kryen punë të cilat kanë
të bëjnë me dhënien për shfrytëzim dhe ndërprerje të të
drejtës së shfrytëzimit të sendeve të patundshme, dhënien
dhe marrjen me qira, dhënien dhe pranimin e dhuratës dhe
mirëmbajtjen e sendeve të patundshme, që i shfrytëzojnë
përfaqësitë diplomatike-konsullore të Republikës së
Maqedonisë,".
Pas alinesë 22 shtohet aline e re 23 , si vijon:
"- e zbaton procedurën për shitjen dhe këmbimin e
sendeve të tundshme, kryen punë të cilat kanë të bëjnë me
dhënien për shfrytëzim dhe ndërprerje të të drejtës të

Бр. 226 - Стр. 33

shfrytëzimit të sendeve të tundshme, dhënien dhe pranimin
e dhuratës të sendeve të tundshme, që i shfrytëzojnë
përfaqësitë diplomatike konsullore të Republikës së
Maqedonisë, si dhe procedurën për kthimin e sendeve të
tundshme nga përfaqësia diplomatike konsullore në
Ministrinë e Punëve të Jashtme."
Neni 5
Pas nenit 35 shtohet nen i ri 35-a, si vijon:
"Neni 35-a
Më së paku një e treta nga numri i përgjithshëm i
shefave të përfaqësive diplomatike konsullore emërohen
nga radhët e nëpunësve diplomatikë-konsullorë me tituj të
lartë diplomatikë në Ministri.
Shef i përfaqësisë diplomatike konsullore mund të
emërohet person nga radhët e të punësuarve në sektorin
publik, aktualë ose të zgjedhur më parë ose persona të
emëruar në pushtetin legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor dhe
pushtetin lokal, si dhe diplomatë të cilët janë të punësuar
ose i kanë realizuar të drejtat nga marrëdhënia e punës në
Ministrinë e Punëve të Jashtme gjatë mandatit në përfaqësi
diplomatike konsullore të Republikës së Maqedonisë jashtë
vendit.
Më së shumti një e treta nga numri i përgjithshëm i
shefave të përfaqësive diplomatike konsullore mund të
emërohen nga radhët e personaliteteve të shquara nga sfera
e politikës së jashtme, marrëdhënieve ndërkombëtare, të
drejtës ndërkombëtare, shkencës dhe kulturës."
Neni 6
Në nenin 36 paragrafi 1 alineja 6 ndryshohet si vijon:
"-të mos jetë i dënuar për vepra penale për të cilat
parashihet dënim me burg prej së paku gjashtë muajsh, për
vepër penale lidhur me detyrën zyrtare, ose për vepër tjetër
penale që e bën të padenjë për ambasador".
Paragrafi 2 shlyhet.
Neni 7
Në nenin 49 paragrafi 1 alineja 6 ndryshohet si vijon:
"-të mos jetë i dënuar për vepra penale për të cilat
parashihet dënim me burg prej së paku gjashtë muajsh, për
vepër penale lidhur me detyrën zyrtare, ose për vepër tjetër
penale që e bën të padenjë për konsull të përgjithshëm".
Neni 8
Pas nenit 60 shtohen dy nene të reja 60-a dhe 60-b, si
vijojnë:
"Neni 60-a
Qeveria, me propozim të organit shtetëror kompetent,
emëron dhe revokon drejtorë të qendrave kulturoreinformative dhe të përfaqësive ekonomike dhe përfaqësive
tjera të Republikës së Maqedonisë jashtë vendit.
Drejtori i qendrës kulturore informative dhe
përfaqësisë ekonomike dhe përfaqësisë tjetër jashtë
vendit punon në pajtim me udhëzimet nga organi
kompetente shtetëror dhe i shefit të përfaqësisë
diplomatike konsullore kompetente.

