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4252.
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

Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Во ставот 3 зборовите: „1.500 до 2.500„„ се заменуваат со зборовите: „1.200 до 1.800„„.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ ВО СНАБДУВАЊЕТО СО КРВ

Член 2
По членот 50 се додаваат два нови члена 50-а и 50-б,
кои гласат:

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност во снабдувањето со крв,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3908/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО
СНАБДУВАЊЕТО СО КРВ
Член 1
Во Законот за безбедност во снабдувањето со крв
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj
110/07, 164/13 и 144/14), во членот 49 став 1 во воведната реченица зборовите: „7.000 до“ се бришат.

„Член 50-а
„За прекршоците утврдени со членовите 49 и 50 од
овој закон, државниот санитарен и здравствен инспектор на сторителот е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно
Законот за прекршоците.
Државниот санитарен и здравствен инспектор е
должен да води евиденција за издадените прекршочни
платни налози и за исходот од покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и за исходот од постапката.
Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за здравство.
Член 50-б
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.“
Член 3
Во членот 51 став 1 по зборот „води“ се додаваат
зборовите: „и прекршочни санкции изрекува“.
Ставот 2 се брише.
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Член 4
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURI NË FURNIZIMIN ME GJAK
Neni 1
Në Ligjin për siguri në furnizimin me gjak („Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 110/2007,
164/13 dhe 144/14), në nenin 49 paragrafi (1) në fjalinë
hyrëse fjalët: “7.000 deri" shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur
për personin juridik do t‟i shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin
juridik. “
Në paragrafin 3 fjalët: “1.500 deri 2.500” zëvendësohen me fjalët: “1.200 deri 1.800”.
Neni 2
Pas nenit 50 shtohen dy nene të reja 50-a dhe 50-b, si
vijon:
“Neni 50-a
“Për kundërvajtjet e caktuara me nenet 49 dhe 50 të
këtij ligji, inspektori shtetëror sanitar dhe shëndetësor është
i obliguar kryerësit të kundërvajtjes t‟i lëshojë urdhërpagesë për kundërvajtje, në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.
Inspektori Shtetëror sanitar dhe shëndetësor është i
obliguar të mbajë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara
për kundërvajtje dhe për rezultatin e procedurave të
filluara.
Në evidencën e paragrafit 2 të këtij neni grumbullohen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimit, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni ruhen
pesë vite nga dita e futjes në evidencën.
Formë dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje i përcakton ministri i shëndetësisë.
Neni 50-b
Përllogaritja e lartësisë së gjobës për personin juridik
bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet. “
Neni 3
Në nenin 51 në paragrafin 1 pas fjalës “mban” shtohen
fjalët: “dhe sanksione për kundërvajtje shqipton”.
Paragrafi 2 shlyhet.
Neni 4
Akti nënligjor i caktuar me këtë ligj do të miratohet në
afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

Бр. 150 - Стр. 3

4253.
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
ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за евиденциите во областа на здравството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3909/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА
ЗДРАВСТВОТО
Член 1
Во Законот за евиденциите во областа на здравството („Службен весник на Република Македонија“ брoj
20/2009, 53/11 и 164/13), во членoт 48 став (1) во воведната реченица зборовите: „1.500 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„ Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став
1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Во ставот (3) зборовите : „500 до 600„„ се заменуваат со зборовите: „200 до 300„„.
Член 2
Во членот 48-а став (1) во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став
(1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Во ставот (3) зборовите: „600 до 700“ се заменуваат
со зборовите: „250 до 370“.
Член 3
Во членот 48-б став (1) во воведната реченица зборовите: „2.500 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„ Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став
1 на овој член и на одговорното лице во правното лице
и ќе му престане должноста директор на установата за
прекршокот од ставот (1) на овој член.“
Во ставот (3) зборовите : „700 до 800„„ се заменуваат со зборовите: „300 до 450“.

Стр. 4 - Бр. 150

Член 4
По членот 49 се додаваат два нови члена 49-а и 49б, кои гласат:
„Член 49-а
(1) За прекршоците утврдени во членовите 48, 48-а,
48-б и 49 од овој закон, надлежниот инспектор е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.
(2) Надлежниот инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за
исходот од покренатите постапки.
(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и за исходот на постапката.
(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(5) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ги пропишува министерот за здравство.
Член 49-б
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.
Член 5
Во член 50 ставот 2 се брише.
Член 6
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR EVIDENCA NË SFERËN E SHËNDETËSISË
Neni 1
Në Ligjin për evidenca në sferën e shëndetësisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 20/2009,
53/11 dhe 164/13), në nenin 48 paragrafi (1) në fjalinë
hyrëse fjalitë "1 500 deri" shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshon si vijon:
"Gjoba në shumë prej 30% nga gjoba e llogaritur për
personin juridik do ti shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin
juridik. “
Në paragrafin (3) fjalët: “500 deri 600„„ zëvendësohet
me fjalët: “200 deri 300„„ .
Neni 2
Në nenin 48-a paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“2.000 deri" shlyhet".
Paragrafi (2) ndryshon si vijon:
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„Gjoba në shumë prej 30% nga gjoba e llogaritur për
personin juridik do ti shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës ne
personin juridik. “
Në paragrafin (3) fjalët: “600 deri 700„„ zëvendësohen
me fjalët: “250 deri 370„„.
Neni 3
Në nenin 48-b paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“2.500 deri" shlyhet.
Paragrafi (2) ndryshon si vijon:
"Gjoba në shumë prej 30% nga gjoba e llogaritur për
personin juridik do ti shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin
juridik dhe do ti ndërpritet detyra si drejtor në institucion
për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni.“
Në paragrafin (3) fjalët: “700 deri 800„„ zëvendësohen
me fjalët: “300 deri 450„„.
Neni 4
Pas nenit 49 shtohen dy nene të ri 49-a dhe 49-b, si
vijon:
"Neni 49-a
(1) për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 48, 48-а,
48-б dhe 49 të këtij ligji, inspektori kompetent është i
obliguar kryerësit të shkeljes ti lëshojë urdhërpagesë
kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
(2) Inspektori kompetent është i obliguar të mbaj
evidence për urdhërpagesat e lëshuara kundërvajtëse dhe
për rezultatin e procedurave te ngritura.
(3) Në evidencën nga neni (2) i këtij neni
grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim:
emri dhe mbiemri, respektivisht emri i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesave
kundërvajtëse që i lëshohet edhe për rezultatin e
procedurës.
(4) Të dhënat personale nga paragrafi (3) i këtij neni
ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidence.
(5) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës
kundërvajtëse i përcakton ministri i shëndetësisë."
Neni 49-b
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik kryhet
ne pajtim me Ligjin për kundërvajtje.“
Neni 5
Në nenin 50 paragrafi 2 shlyhet.
Neni 6
Akti nënligjor i përcaktuar me ketë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes ne fuqi të këtij ligji.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
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Бр. 150 - Стр. 5

4254.
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
ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на правата на пациентите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3910/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА
НА ПАЦИЕНТИТЕ
Член 1
Во Законот за заштита на правата на пациентите
(„Службен весник на Република Македонија“ број
82/2008, 12/2009 и 53/11), во членот 64 став 1, во воведната реченица зборовите: „700 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став
1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“

Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ги пропишува министерот за здравство. “
Член 4
По членот 65-б се додаваат два нови членови 65-в и
65-г, кои гласат:
„Член 65-в
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.
Член 65-г
За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна
постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.“
Член 5
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË PACIENTËVE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve
(„Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 82/2008, 12/2009 dhe 53/11), në nenin 64 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët "700 deri" shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur
për personin juridik për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik. “

Член 2
Во членот 65-а став 1, во воведната реченица зборовите: „1.500 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став
1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“

Neni 2
Në nenin 65-a paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët
“1.500 deri” shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur
për personin juridik për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij
neni dhe personit përgjegjës në personin juridik."

Член 3
Членот 65-б се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во членовите 63, 64, 65
и 65-а од овој закон, државниот санитарен и здравствен
инспектор е должен на сторителот на прекршокот да
му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот
за прекршоците.
Државниот санитарен и здравствен инспектор е
должен да води евиденција за издадените прекршочни
платни налози и за исходот од покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и за исходот на постапката.

Neni 3
Neni 65-b ndryshohet si vijon:
“Për kundërvajtjet e caktuara në nenet 63, 64, 65 dhe
65-a të këtij ligji, inspektori shtetëror sanitar dhe shëndetësor është i obliguar kryerësit të kundërvajtjes t‟i lëshojë
urdhërpagesë për kundërvajtje, në pajtim me Ligjin për
kundërvajtjet.
Inspektori Shtetëror sanitar dhe shëndetësor është i
obliguar të mbajë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara
për kundërvajtje dhe për rezultatin e procedurave të
filluara.
Në evidencën e paragrafit 2 të këtij neni grumbullohen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimit, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës që i lëshohet dhe rezultati
i procedurës.
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Të dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni ruhen
pesë vite nga dita e futjes në evidencën.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje i përcakton ministri i Shëndetësisë. “
Neni 4
Pas nenit 65-b shtohen dy nene të reja 65-v dhe 65-g, si
vijon:
“Neni 65-v
Përllogaritja e lartësisë së gjobës për personin juridik
bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.
Neni 65-g
Për kundërvajtjet e caktuara me këtë ligj procedurë për
kundërvajtje mban dhe sanksion për kundërvajtje shqipton
gjykata kompetente.“
Neni 5
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
_________
4255.
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
МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ментално здравје,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3911/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ
Член 1
Во Законот за ментално здравје („Службен весник
на Република Македонија„„ брoj 71/07), во член 40 став
1 воведната реченица се менува и гласи:
„Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице ако:„„.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став
1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“

Во ставовите 3, 4 и 6 зборовите „мерка на безбедност„„ се бришат.
Ставот 5 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 300 до 700 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на физичко лице за
прекршокот од ставот 1 на овој член.„„
Член 2
По член 40 се додаваат три нови члена 40-а, 40-б и
40-в, кои гласат:
„Член 40-а
За прекршоците утврдени во член 40 од овој закон,
државниот санитарен и здравствен инспектор е должен
на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен
платен налог, согласно Законот за прекршоците.
Државниот санитарен и здравствен инспектор е
должен да води евиденција за издадените прекршочни
платни налози и исходот на покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и за исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за здравство.
Член 40-б
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.
Член 40-в
Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.“
Член 3
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHËNDET MENTAL
Neni 1
Në Ligjin për shëndet mental („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 71/2007), në nenin 40 paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me
denarin do t‟i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik,
përkatësisht tregtarit individ nëse:”
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur
për personin juridik për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij
neni dhe personit përgjegjës në personin juridik."
Në paragrafët 3, 4 dhe 6 fjalët “masë e sigurisë”
shlyhen.
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Paragrafi 5 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 300 deri 700 euro në kundërvlerë
me denarë do t‟i shqiptohet personit fizik për kundërvajtjet
nga paragrafi 1 i këtij neni.”
Neni 2
Pas nenit 40 shtohen tre nene të reja 40-a, 40-b dhe 40v, si vijon:
“Neni 40-a
Për kundërvajtjet e caktuara me nenet 40 dhe të këtij
ligji, inspektori shtetëror sanitar dhe shëndetësor është i obliguar kryerësit të kundërvajtjes t‟i lëshojë urdhërpagesë për kundërvajtje, në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.
Inspektori Shtetëror sanitar dhe shëndetësor është i obliguar të mbajë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për
kundërvajtje dhe për rezultatin e procedurave të filluara.
Në evidencën e paragrafit 2 të këtij neni grumbullohen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimit, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës që i lëshohet dhe rezultati i
procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni ruhen
pesë vite nga dita e futjes në evidencën.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje i përcakton ministri i Shëndetësisë.
Neni 40-b
Përllogaritja e lartësisë së gjobës për personin juridik
bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.
Neni 40-v
Procedurën për kundërvajtje për kundërvajtjet e caktuara me këtë ligj e mban dhe sanksion për kundërvajtje shqipton gjykata kompetente.”
Neni 3
Akti nënligjor i caktuar me këtë ligj do të miratohet në
afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
4256.
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
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3912/1
26 август 2015 година
Скопје

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

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

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ брoj 25/2000,
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,
50/2010, 156/2010, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13,
43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15,
98/15 и 129/15), во членoт 84 став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
здравствената установа ќе му се изрече за прекршоците
од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во
здравствената установа. “
Во ставот 3 зборовите: „600 до 1.000„„ се заменуваат со зборовите: „500 до 750„„.
Член 2
Во членот 84-а став 1 во воведната реченица зборовите: „2.500 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
здравствената установа, односно за правното лице ќе
му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и
на одговорното лице во здравствената установа, односно во правното лице. “
Во ставот 3 бројот „1.000„„ се заменува со бројот
„750„„.
Член 3
Во членот 84-б по ставот 1 се додаваат пет нови
става 2, 3, 4, 5 и 6, кои гласат:
„За прекршоците утврдени член 84-а на овој закон,
овластеното лице од ставот 1 на овој член должнo е на
сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен
платен налог, согласно Законот за прекршоците.
Овластеното лице од ставот 1 на овој член е должно да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од прекршочната постапка.
Во евиденцијата од ставот 3 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 4 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Фондот со општ акт поблиску ги определува формата и содржината на прекршочниот платен налог, на
кој министерот за здравство дава согласност. “
Член 4
Во членот 85 став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на работодавецот ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1
на овој член и на одговорното лице кај работодавецот.“.
Член 5
Во членот 86 став 1 во воведната реченица зборовите „3.000 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
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„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за работодавецот ќе му се изрече за прекршоците од ставот
1 на овој член и на одговорното лице кај работодавецот. “
Член 6
По членот 86 се додаваат два нови членови 86-а и
86-б, кои гласат:
„Член 86-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.
Член 86-б
За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна
постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд. “.
Член 7
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM SHËNDETËSOR
Neni 1
Në Ligjin për sigurim shëndetësor („Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë“ numër 25/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010,
156/2010, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14,
44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15
dhe 129/15), në nenin 84 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse
fjalët: “3.000 deri” shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur
për personin juridik do t‟i shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës ne
institucionin shëndetësor. “
Në paragrafin 3 fjalët: “600 deri 1.000” zëvendësohen
me fjalët: “500 deri 750”.
Neni 2
Në nenin 84-a paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët:
“2.500 deri” shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përllogaritur
për institucionin shëndetësor, përkatësisht personit juridik
do t‟i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij
neni edhe personit përgjegjës në institucionin shëndetësor,
përkatësisht personin juridik.”
Në paragrafin 3 numri “1.000” zëvendësohet me
numrin “750”.
Neni 3
Në nenin 84-b pas paragrafit 1 shtohen pesë paragrafë
të ri 2, 3, 4, 5 dhe 6 si vijojnë:
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“Për kundërvajtjet e caktuara në nenin 84-a të këtij
ligji, personi i autorizuar nga paragrafi 1 i këtij neni është i
obliguar kryerësit të kundërvajtjes t‟i lëshojë urdhërpagesë
për kundërvajtje, në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.
Personi i autorizuar nga paragrafi 1 i këtij neni është i
obliguar të mbajë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara
për kundërvajtje dhe për rezultatin e procedurës për
kundërvajtje.
Në evidencën e paragrafit 3 të këtij neni grumbullohen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimit, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës që i lëshohet dhe rezultati
i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 4 i këtij neni ruhen
pesë vite nga dita e futjes në evidencën.
Fondi me akt të përgjithshëm më afërsisht i përcakton
formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje,
për çka ministri i shëndetësisë jep pajtim. “
Neni 4
Në nenin 85 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: “3.000
deri” shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në lartësi prej 30% të gjobës së përllogaritur për
punëdhënësin do t‟i shqiptohet për kundërvajtjen nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në
punëdhënësin.”.
Neni 5
Në nenin 86 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: “3.000
deri” shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në lartësi prej 30% të gjobës së përllogaritur për
punëdhënësin do t‟i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në punëdhënësin.”
Neni 6
Pas nenit 86 shtohen dy nene të reja 86-a dhe 86-b, si
vijon:
“Neni 86-a
Përllogaritja e lartësisë së gjobës për personin juridik
bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.
Neni 86-b
Për kundërvajtjet e caktuara me këtë ligj procedurë për
kundërvajtje mban dhe sanksion për kundërvajtje shqipton
gjykata kompetente.“
Neni 7
Akti nënligjor i caktuar me këtë ligj do të miratohet në
afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
4257.
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
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
МЕДИЦИНСКИТЕ СТУДИИ И КОНТИНУИРАНО
СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДОКТОРИТЕ НА
МЕДИЦИНА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за медицинските студии и континуирано
стручно усовршување на докторите на медицина,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3913/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СТУДИИ И КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА
ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА
Член 1
Во Законот за медицинските студии и континуирано стручно усовршување на докторите на медицина
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj
16/13, 39/14 и 144/14), во членот 6 став (3) по зборовите: „на Македонија“ запирката се заменува со точка,
а зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Ставот (4) се брише.
Ставовите (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови
(4), (5), (6), (7) и (8).
Во ставот (10) кој станува став (9), зборовите: „од
ставот (4) на овој член“ се заменуваат со зборовите:
„утврдени во Законот за здравствената заштита“.
Во ставот (11) кој станува став (10), бројот „(10)“ се
заменува со бројот „(9)“.
Ставовите (12), (13), (14), (15), (16) и (17) стануваат
ставови (11), (12), (13), (14), (15) и (16).
Член 2
Во членот 16 став (1) во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
установата ќе му се изрече за прекршоците од ставот
(1) на овој член и на одговорното лице во установата.“
Во ставот (3) зборовите: „одговорното лице во Министерството за здравство“ се заменуваат со зборовите:
„министерот за здравство“.
Во ставот (6) зборовите: „одговорното лице“ се заменуваат со зборовите: „директорот“.
Член 3
Во членот 17 ставовите (2) и (3) се бришат.
Ставот (4) станува став (2).
Член 4
По членот 17 се додаваат три нови члена 17-а, 17-б
и 17-в, кои гласат:

„Член 17-а
(1) За прекршоците утврдени во членот 16 од овој
закон, Државниот санитарен и здравствен инспектор е
должен на сторителот на прекршокот да му издаде
прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.
(2) Државниот санитарен и здравствен инспектор е
должен да води евиденција за издадените прекршочни
платни налози и за исходот од покренатите постапки.
(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(5) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ги пропишува министерот за здравство.
Член 17-б
Одмерувањето на висината на глобата за установата
се врши согласно со Законот за прекршоците.
Член 17-в
За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна
постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.“
Член 5
Во членот 19 став (2) броојот „(14)“ се заменува со
бројот „(13)“.
Член 6
Во членот 21 ставот (4) се брише.
Член 7
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
STUDIME TË MJEKËSISË DHE PËRSOSJE TË
VAZHDUESHME PROFESIONALE TË DOKTORËVE
TË MJEKËSISË
Neni 1
Në Ligjin për studime të mjekësisë dhe përsosje të
vazhdueshme profesionale e doktorëve të mjekësisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 16/13,
39/14 dhe 144/14), në nenin 6 në paragrafin (3) pas fjalës "
në Maqedonisë" presja zëvendësohet me pikë, kurse fjalët
deri në fund të fjalisë shlyhen.
Paragrafi (4) shlyhet.
Paragrafët (5), (6), (7), (8) dhe (9) bëhen paragrafë (4),
(5), (6), (7) dhe (8).
Në paragrafin (10) i cili bëhet paragrafi (9) fjalët: "nga
paragrafi (4) të këtij neni" zëvendësohen me fjalët: “ përcaktuar në ligjin për mbrojtje shëndetësore".
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Në paragrafin (11), i cili bëhet paragrafi (10) numri
"(10)" zëvendësohen me numrin "(9)".
Paragrafët (12), (13), (14), (15), (16) dhe (17) bëhen
paragrafë (11), (12), (13), (14), (15) dhe (16).
Neni 2
Në nenin 16 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“2.000 deri " shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
„(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni i personit përgjegjës në institucion".
Në paragrafin (3) fjalët: “personi përgjegjës në Ministrinë e Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët: “ministri i
Shëndetësisë".
Në paragrafi (6) fjalët: “personi përgjegjës"
zëvendësohen me fjalët: "drejtor".
Neni 3
Në nenin 17 paragrafët (2) dhe (3) shlyhen.
Paragrafi (4) bëhet paragrafi (2).
Neni 4
Pas nenit 17 shtohen tre nene të reja 17-a, 17-b dhe 17v si vijon:
"Neni 17-a
"(1) Për kundërvajtje përcaktuar në nenin 16 dhe nga
ky ligj, inspektori Shtetërore Sanitar dhe Shëndetësor është
i obliguar kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë urdhër
pagesë kundërvajtëse, në pajtim me ligjin për kundërvajtje.
(2) Inspektori Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor është i
obliguar të mbajnë evidencë për urdhër pagesa e lëshuara
kundërvajtëse dhe për epilogun e procedurave të ngritura.
(3) Në evidencën nga paragrafi (2) të këtij neni mblidhen, përpunohet dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe
mbiemri, respektivisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhër pagesës kundërvajtëse e cila i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(4) Të dhënat personale nga paragrafi (3) të këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(5) Formën dhe përmbajtjen e urdhër pagesës
kundërvajtëse e përcakton ministri i Shëndetësisë.
Neni 17-b
Matja e shumës së gjobës për personin juridik kryhet në
pajtim me ligjin për kundërvajtje."
Neni 17-v
Për kundërvajtjen e konstatuar me këtë ligj, e mban
edhe sanksionin kundërvajtës e shqipton gjykata
kompetente."
Neni 5
Në neni 19 në paragrafin
zëvendësohen me numrin "(13)".

(2),

numri

"(14)"

Neni 6
Në nenin 21 paragrafi (4) shlyhet.
Neni 7
Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me
këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

4258.
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 БЕЗБЕДНОСТ НА КОЗМЕТИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на козметичките производи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3914/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КОЗМЕТИЧКИТЕ
ПРОИЗВОДИ
Член 1
Во Законот за безбедност на козметичките производи („Службен весник на Република Македонија„„ брoj
55/2007 и 47/11), во членот 25 став 1 зборовите: „2.500
до“ се бришат.
Во ставот 2 зборовите: „500 до 1.000„„ се заменуваат со зборовите: „300 до 450„„.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став
1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Во ставот 4 зборовите: „600 до 700“ се заменуваат
со зборовите: „300 до 450„„.
Член 2
Во членот 25-а став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.
Во ставот 2 зборовите: „1.000 до 1.500 „„ се заменуваат со зборовите: „350 до 520„„.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице. “
Во ставот 4 зборовите: „700 до 800„„ се заменуваат
со зборовите: „350 до 500„„.
Член 3
Во членот 25-б став 1 во воведната реченица зборовите: „4.000 до“ се бришат.
Во ставот 2 зборовите: „1.500 до 2.000„„ се заменуваат со зборовите: „500 до 750„„.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став
1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Во ставот 4 зборовите: „800 до 1.000„„ се заменуваат со зборовите: „500 до 750„„.
Член 4
Членот 25-в се менува и гласи:
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„За прекршоците утврдени во членовите 25, 25-а и
25-б од овој закон, државниот санитарен и здравствен
инспектор е должен на сторителот на прекршокот да
му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот
за прекршоците.
Државниот санитарен и здравствен инспектор е
должен да води евиденција за издадените прекршочни
платни налози и за исходот на покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и за исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за здравство.“
Член 5
По членот 25-в се додаваат два нови члена 25-г и
25-д, кои гласат:
„Член 25-г
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно со Законот за прекршоците.
Член 25-д
Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.“
Член 6
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURI TË PRODHIMEVE TË KOZMETIKËS
Neni 1
Në Ligjin për siguri të prodhimeve të kozmetikës
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
55/2007 dhe 47/11), në nenin 25 në paragrafin 1 fjalët:
“2.500 deri në" shlyhen.
Në paragrafin 2 numri "500 deri në 1.000"
zëvendësohet me fjalët: “„300 deri në 450".
Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik. “
Në paragrafin 4 numri "600 deri në 700" zëvendësohet
me fjalët: “„300 deri në 450".
Neni 2
Ne nenin 25-a në paragrafin 1 fjalët: “3000 deri në"
shlyhen.
Në paragrafin 2 numri "1.000 deri në 1.500"
zëvendësohet me fjalët: “„350 deri në 520".
Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
„ Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik. “
Në paragrafin 4 numri "700 deri në 800" zëvendësohet
me fjalët: “„350 deri në 500".
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Neni 3
Ne nenin 25-b në paragrafin 1 fjalët: “4.000 deri në"
shlyhen.
Në paragrafin 2 numri "1.500 deri në 2.000"
zëvendësohet me fjalët: “„500 deri në 700".
Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës ne personin
juridik."
Në paragrafin 4 numri "800 deri në 1.000"
zëvendësohet me fjalët: “„500 deri në 750".
Neni 4
Neni 25-v ndryshohet si vijon:
„ Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 25, 25-a dhe
25-b të këtij ligji, inspektori shtetëror sanitar dhe
shëndetësor është i detyruar që kryerësit te kundërvajtjes t'i
lëshojë urdhërpagesë për kundërvajtje, në pajtim me Ligjin
për kundërvajtje.
Inspektori shtetëror sanitar dhe shëndetësor është i
detyruar që të mbajë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara
për kundërvajtje dhe për rezultatin nga procedurat e
ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 2 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës për kundërvajtje qe i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për
kundërvajtje i përcakton ministri i shëndetësisë."
Neni 5
Pas nenit 25-v shtohen dy nene të reja 25-g dhe 25-d, si
vijojnë:
"Neni 25-g
Matja e lartësisë së gjobës për person juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.
Neni 25-d
Procedurën e kundërvajtjes për kundërvajtjet e parapare
në këtë ligj e udhëheq dhe sanksione për kundërvajtje
shqipton gjykata kompetente."
Neni 6
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
4259.
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 САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција,
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што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3915/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА
ИНСПЕКЦИЈА
Член 1
Во Законот за санитарната и здравствената инспекција („Службен весник на Република Македонија“ брoj
71/2006, 139/2008, 88/2010, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14,
144/14 и 51/15), во членот 31 став 1 во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат.
Во ставот 2 зборовите: „500 до 1.000„„ се заменуваат со зборовите: „400 до 600„„.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Член 2
Во членот 31-а став 1 зборовите: „1.500 до“ се бришат.
Во ставот 2 зборовите: „400 до 800„„ се заменуваат
со зборовите: „300 до 450„„.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Член 3
Во членот 31-б став 1 зборовите: „1.000 до“ се бришат.
Во ставот 2 зборовите: „300 до 600„„ се заменуваат
со зборовите: „200 до 300„„.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице. “
Член 4
Во членот 31-в ставот 1 се менува и гласи:
„Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.“
Ставот 2 се брише.
Член 5
По членот 31-в се додаваат два нови члена 31-г и
31-д, кои гласат:
„Член 31-г
За прекршоците утврдени во членовите 31, 31-а и
31-б од овој закон, државниот санитарен и здравствен
инспектор е должен на сторителот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.
Државниот санитарен и здравствен инспектор е
должен да води евиденција за издадените прекршочни
платни налози и за исходот од покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и за исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за здравство.
Член 31-д
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.“
Член 6
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INSPEKSION SANITAR DHE SHËNDETËSOR
Neni 1
Në Ligjin për inspeksion sanitar dhe shëndetësor
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër
71/2006, 139/2008, 88/2010, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14,
144/14 dhe 51/15), në nenin 31 paragrafi 1 në fjalinë
hyrëse fjalët: “2.000 deri” shlyhen.
Në paragrafin 2 fjalët: “500 deri 1.000„„ zëvendësohen
me fjalët: „400 deri 600„„.
Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t‟i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin
juridik. “
Neni 2
Në nenin 31-a paragrafi 1 fjalët: “1.500 deri” shlyhen.
Në paragrafin 2 fjalët: “400 deri 800„„ zëvendësohen
me fjalët: „300 deri 450„„.
Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t‟i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin
juridik.”
Neni 3
Në nenin 31-b paragrafi 1 fjalët: “1.000 deri” shlyhen.
Në paragrafin 2 fjalët: “300 deri 600 zëvendësohen me
fjalët: „200 deri 300„„.
Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin
juridik do t‟i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i
këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik. “
Neni 4
Në nenin 31-v paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
“Procedurën kundërvajtëse për kundërvajtjet e parapara
në këtë ligj e mban dhe sanksione kundërvajtëse shqipton
gjykata kompetente.”
Paragrafi 2 shlyhet.
Neni 5
Pas nenit 31-v shtohen dy nene të ri 31-g dhe 31-d, si
vijojnë:

2 септември 2015

Бр. 150 - Стр. 13

“Neni 31-g
Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 31, 31-a dhe
31-b nga ky ligj, inspektori shtetërorë sanitarë dhe shëndetësorë është i detyruar kryerësi t‟i jep urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Inspektori shtetërorë sanitarë dhe shëndetësorë është i
detyruar të mbajë evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse të
lëshuara dhe për rezultatin nga procedurat e ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 2 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri,
përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes,
numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i jepet dhe
rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencën.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse
i përcakton ministri i Shëndetësisë.
Neni 31-d
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”
Neni 6
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
4260.
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
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни
болести,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3916/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
Член 1
Во Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ брoj
66/2004, 139/08, 99/09 и 149/14), во членот 66 став 1 во
воведната реченица зборовите „3.000 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на
овој член и на одговорното лице во правното лице.“
Член 2
Во членот 66-а став 1 зборовите: „30.000 до“ се
бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на
овој член и на одговорното лице во правното лице.”
Член 3
Членот 67-а се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во членовите 66, 66-а и
67 од овој закон, државниот санитарен и здравствен
инспектор е должен на сторителот на прекршокот да
му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот
за прекршоците.
Државниот санитарен и здравствен инспектор е
должен да води евиденција за издадените прекршочни
платни налози и за исходот од прекршочните постапки.
Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и за исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за здравство.”
Член 4
По членот 67-а се додаваат два нови члена 67-б и
67-в, кои гласат:
„Член 67-б
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.
Член 67-в
За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна
постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд. “
Член 5
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
MBROJTJE TË POPULLATËS NGA SËMUNDJE
INFEKTUESE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje të popullatës nga sëmundjet
infektuese ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 66/2004, 139/2008, 99/2009, 149/14) në nenin 66
në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët "3.000 deri në"
shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik."
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Neni 2
Në nenin 66-a në paragrafin 1 fjalët "30.000 deri në"
shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik."
Neni 3
Neni 67-a ndryshohet si vijon:
"Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 66, 66-a dhe
67 të këtij ligji, inspektorati shtetëror sanitar dhe
shëndetësor është i detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t'i
lëshojë urdhërpagesë për kundërvajtje, në pajtim me Ligjin
për kundërvajtje.
Inspektorati shtetëror sanitar është i detyruar që të
mbajë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për kundërvajtje dhe për rezultatin nga procedurat e kundërvajtjes.
Në evidencën nga paragrafi 2 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës për kundërvajtje që i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje i përcakton ministri i shëndetësisë."
Neni 4
Pas nenit 67-a shtohen tre nene të reja 67-b dhe 67-v, si
vijojnë:
"Neni 67-b
Matja e lartësisë së gjobës për person juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.
Neni 67-v
Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë
për kundërvajtje dhe sanksione për kundërvajtje shqipton
gjykata kompetente."
Neni 5
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
4261.
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
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3917/1
26 август 2015 година
Скопје

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

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

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
Член 1
Во Законот за заштита на децата („Службен весник
на Република Македонија“ број 23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15 и 25/15), во членoт 224 став (1) зборовите: „500 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на одговорното лице во правното
лице.“
Член 2
Во членот 226 ставови (1), (3) и (4) зборовите: „одговорното лице” се заменуваат со зборовите: „службеното лице”.
Член 3
Во членот 227 став (1) зборовите: „од 500 до 1.000“
се заменуваат со зборовите: “од 100 до 150 “.
Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
„Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на установи за социјална
заштита кои решаваат за правата утврдени со закон, како и на јавните установи за деца основани од Владата,
општина, општините во градот Скопје и градот Скопје
и приватните установи за деца кои се основани од
правно и физичко лице, детска градинка/центар за ран
детски развој, како организациона единица основана од
страна и во состав на правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште, агенција за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст.
Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице
кое врши одредени работи од дејноста згрижување и
воспитување на деца како професионална дејност доколку врши директна дискриминација.“
Член 4
Членот 228 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на установа за
деца, на детска градинка/центар за ран детски развој,
организациона единица основана од страна и во состав
на правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште и на агенција за давање услуги за чување
и нега на деца од предучилишна возраст возраст, ако:
- организира политичко или верско организирање и
дејствување и во установата за деца, односно кај
агенцијата се врши злоупотреба на децата од истите
причини, како и се врши психичко или физичко малтретирање, казнување или друго нечовечко постапување или злоупотреба на децата (член 12 став (4)),
- остварува програми што не се донесени од надлежниот орган (член 168) ,
- остварува програми без прибавено позитивно мислење (членови 168 став (12) и 95 став (5)),
- остварува програма која не е одобрена од министерот (член 168 став (11)),
- не соработува со установи од здравствената дејност, односно не постапува по членот 172 став (1) од
овој закон,
- постапи спротивно на одредбата од членот 172
став (2) од овој закон,
- не достави или не донесе годишна програма за работа (членови 168 и 95),
- не ги остварува стандардите и нормативите за
вршење на дејноста (член 100 став (3)),
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- основа установа за деца без одобрение (член 106),
- ја наруши основната намена и функција на објектот во периодот на траење на закупот (член 196),
- започне со работа и врши дејност, а не ги исполнува пропишаните услови, односно ако врши дејност
без решение на надлежен орган (член 102),
- започне со работа без добивање на решение за
вршење на одредени работи од дејноста (членови 78
став (3)),
- не извести за престанок на работа на приватната
установа (член 113),
- агенцијата за давање услуги за чување и нега на
деца од предучилишна возраст не води евиденција за
корисниците и дадените услуги (член 79 став (1)),
- изврши избор на вработени спротивно на условите
утврдени со овој закон,
- не ја води пропишаната евиденција и документација или ја води спротивно на пропишаното (член
195),
- користи прирачници и детски списанија за кои нема решение за одобрување и употреба (член 173 став
(3)),
- не ги применува утврдените цени на услуги од
надлежен орган (член 191),
- на родителите не им ги претстави и не им дозволи
да изберат прирачници и детски списанија кои се во
функција за реализација на активностите во установата
за деца (член 173 ставови (4) и (5)),
- доставува невистинити податоци, како и незаконски или неправилно ги користи средствата (член 192),
- не овозможи вршење на надзор (член 212 став (5)),
- не ги извршува наредените мерки и дејствија
(член 215) и
- не ја почитува забраната за работа на установата
за деца, агенцијата за давање услуги за чување и нега
на деца од предучилишна возраст (член 219).
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на директор во установа за деца, детска градинка/центар за ран детски развој.
(3) Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок на раководно лице во организациона единица основана од страна
и во состав на правни лица, високообразовна установа
и на приватно училиште и на агенција за давање услуги
за чување и нега на деца од предучилишна возраст.
(4) Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко
лице кое самостојно врши одредени работи од дејноста
згрижување и воспитание на деца како професионална
дејност ако:
- организира политичко или верско организирање и
дејствување(член 12 став (4)),,
- не води евиденција за корисниците и дадените услуги (член 89 став (3),
- не ја почитува забраната за работа (член 219) и
- врши психичко или физичко насилство и малтретирање или друго нечовечко постапување или злоупотреба на дете/ца (член 12).“
Член 5
Во членот 229 став (1) зборовите „500 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи :
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на директорот во правното лице. “
Член 6
Во членот 229-а во ставот (1) по зборовите: „директорот на установа за деца,“ се додаваат зборовите: „на
раководно лице во детска градинка/центар за ран дет-
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ски развој, како организациона единица основана од
страна и во состав на правни лица, високообразовна установа и на приватно училиште“.
Во ставот (2) по зборовите: „установата за деца,“ се
додаваат зборовите: „раководно лице во детска градинка/центар за ран детски развој, како организациона
единица основана од страна и во состав на правни
лица, високообразовна установа и на приватно училиште“.
Член 7
Во членот 230 став (1) зборовите: „200 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на директор во установа за деца, детска градинка/центар за ран детски развој. “
Член 8
Во членот 230-а воведната реченица се менува и
гласи:
„Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска
противвредност ќе им се изрече за прекршок на:“
Член 9
Членот 230-б се менува и гласи:
„Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска
противвредност ќе им се изрече на членовите на комисијата која го спроведува испитот од членот 177-г став
(8) од овој закон, доколку не го прекине испитот согласно со членот 177-е ставови (5) и (6) од овој закон.“
Член 10
По членот 230-б се додава нов член 230-в, кој
гласи:
„Член 230-в
Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоците.“
Член 11
Членот 231 се менува и гласи:
„(1) За прекршоците утврдени во членовите 224,
225, 226, 227, 228, 229, 229-а, 230, 230-а и 230-б од овој
закон, инспекторот односно овластеното лице за вршење инспекциски надзор e должен на сторителот на
прекршокот да му издаде прекршочен платен налог,
согласно Законот за прекршоци.
(2) Доколку сторителот го прими прекршочниот
платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето
на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
(3) Во записникот од став (2) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог ги
потпишува одговорното лице во правното лице или од
него овластено лице.
(5) Инспекторот односно овластеното лице за вршење инспекциски надзор, е должен да води евиденција
за издадените прекршочни платни налози и за исходот
од покренатите постапки.
(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
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(7)Личните податоци од ставот (6) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(8) Министерот за труд и социјална политика ја
пропишува формата и содржината на прекршочниот
платен налог.“
Член 12
По членот 231 се додава нов член 231-а, кој гласи:
„Член 231-а
Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд. “
Член 13
Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со
овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 14
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за заштита на децата.
Член 15
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE TË FËMIJËVE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje të fëmijëve („Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë“ numër 23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15 dhe 25/15), në nenin 224 në paragrafin (1)
fjalët: “500 deri" shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"(2) "Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik.“
Neni 2
Në nenin 226 në paragrafët (1), (3) dhe (4) fjalët:
“personi përgjegjës" zëvendësohen me fjalët: “personi
zyrtar".
Neni 3
Në nenin 227 në paragrafin (1) fjalët: “prej 500 deri
1000" zëvendësohen me fjalët: “prej 100 deri 150".
Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë:
"Gjobë në shumë prej 1000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet institucioneve për mbrojtje sociale
të cilët vendosin për të drejtat e përcaktuara me ligj, si dhe
institucioneve publike për fëmijë të themeluara nga
Qeveria, komuna, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti
i Shkupit dhe institucionet private për fëmijë të cilët janë
themeluar nga personi juridik ose fizik, kopsht për/ qendër
për zhvillim të hershëm të fëmijës, si njësi organizative e
themeluar nga ana dhe në përbërje të personave juridik,
institucioneve të larta arsimore dhe të shkollës private,
agjencisë për dhënien e shërbimeve për ruajtjen dhe
përkujdesjen e fëmijës nga mosha parashkollore.
Gjobë në shumë prej 100 deri 150 euro në kundërvlerë
me denarë do të shqiptohet për kundërvajtje personit fizik i
cili kryen punë të caktuara nga veprimtaria përkujdesje dhe
edukim të fëmijëve si veprimtari profesionale nëse kryen
diskriminim direkt."
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Neni 4
Neni 228 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobë në shumë prej 1000 euro në kundërvlerë me
denarë do të shqiptohet për kundërvajtje institucionit për
fëmijë, kopshtit të fëmijëve/qendrës për zhvillim të
hershëm të fëmijëve, njësisë organizative e themeluar nga
ana dhe në përbërje të personave juridikë, institucionit të
lartë arsimor dhe shkollës private dhe agjencisë për
dhënien e shërbimeve për ruajtjen dhe përkujdesjen e
fëmijëve nga mosha parashkollore, nëse:
- organizon organizim politik ose fetar dhe veprime
edhe në institucionin për fëmijë, përkatësisht tek agjencia
bëhet keqpërdorimi i fëmijëve nga arsyet e njëjta, si dhe
bëhet maltretimi psikik dhe fizik, ndëshkim ose veprim tjetër jonjerëzor ose keqpërdorimi i fëmijëve (neni 12
paragrafi (4)),
- realizon programe që nuk janë miratuar nga organi
kompetent (neni 168),
- realizon programe pa mendime të siguruara pozitive
(nenet 168 paragrafi (12) dhe 95 paragrafi (5)),
- realizon programe që nuk janë të lejuara nga ministri
(neni 168 paragrafi (11)),
- nuk bashkëpunon me institucione nga veprimtaria
shëndetësore, përkatësisht nuk vepron sipas nenit 172
paragrafi (1) të këtij ligji,
- vepron në kundërshtim me dispozitën e nenit 172
paragrafi (2) të këtij ligji,
- nuk dorëzon ose nuk miraton program vjetor për
punën (nenet 168 dhe 95),
- nuk i realizon standardet dhe normativat për kryerjen
e veprimtarisë (neni 100 paragrafi (3)),
- themelon institucion për fëmijë pa leje (neni 106),
- e prish qëllimin themelor dhe funksionin e objektit në
periudhën e kohëzgjatjes së qirasë (neni 196),
- fillon me punë dhe kryen veprimtari, ndërsa nuk i
përmbush kushtet e përcaktuara, përkatësisht nëse kryen
veprimtari pa aktvendim të organit kompetent (neni 102),
- fillon me punë pa marrjen e aktvendimit për kryerjen
e punëve të caktuara nga veprimtaria (nenet 78 paragrafi
(3)),
- nuk njofton për ndërprerje të marrëdhënies së punës të
institucionit privat (neni 113),
- Agjencia për dhënien e shërbimeve për çuarjen dhe
përkujdesjen e fëmijëve nga mosha parashkollore nuk
mban evidencë për shfrytëzuesit dhe shërbimet e dhëna
(neni 79 paragrafi (1)),
- bën zgjedhjen e të punësuarve në kundërshtim me
kushtet e përcaktuara me këtë ligj,
- nuk e mban evidencën e caktuar dhe dokumentacionin
ose e mban në kundërshtim të asaj së shkruar (neni 195),
- shfrytëzon doracak dhe revista për fëmijë për të cilët
nuk ka aktvendim për lejimin dhe përdorimin (neni 173
paragrafi (3)),
- nuk i zbaton çmimet e përcaktuara të shërbimeve nga
organi kompetent (neni 191),
- prindërve nuk ua prezanton dhe nuk u lejon leje të
zgjedhin doracak dhe revista për fëmijë të cilët janë në
funksion për realizimin e aktiviteteve në institucionin për
fëmijë (neni 173 paragrafët (4) dhe (5)),
- dorëzon të dhëna të pasakta, si dhe në mënyrë
joligjore ose jo të drejtë i shfrytëzon mjetet (neni 192),
- nuk mundëson kryerjen e mbikëqyrjes (neni 212
paragrafi (5)),
- nuk i realizon masat dhe veprimet e urdhëruara (neni
215) dhe
- nuk e respekton ndalesën për punë të institucionit për
fëmijë, agjencia për dhënien e shërbimeve për ruajtjen dhe
përkujdesjen e fëmijëve nga mosha parashkollore (neni
219).
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(2) "Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni drejtorit në institucionin për
fëmijë, kopsht për fëmijë/qendër për zhvillim të hershëm
fëmijëror.
(3) Gjobë në shumë prej 100 deri 150 euro në
kundërvlerë me denarë do të shqiptohet për kundërvajtje
personit udhëheq në njësinë organizative e themeluar nga
ana dhe në përbërje të personave juridikë, institucionit të
lartë arsimor dhe shkollës private dhe agjencisë për
dhënien e shërbimeve për ruajtjen dhe përkujdesjen e
fëmijëve nga mosha parashkollore.
(4) Gjobë në shumë prej 100 deri 150 euro në
kundërvlerë me denarë do të shqiptohet për kundërvajtje
personit fizik i cili në mënyrë të pavarur kryen punë të
caktuara nga veprimtaria përkujdesje dhe edukim të
fëmijëve si veprimtari profesionale nëse:
- organizon organizim dhe veprime politike ose fetare
(neni 12 paragrafi (4)),,
- nuk mban evidencë për shfrytëzuesit dhe shërbimet e
dhëna (neni 89 paragrafi (3),
- nuk e respekton ndalesën për punë (neni 219) dhe
- kryen dhunë dhe maltretim psikik ose fizik ose
veprim tjetër jonjerëzor ose keqpërdorim të fëmijës/ve
(neni 12)."
Neni 5
Në nenin 229 në paragrafin (1) fjalët: “500 deri"
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni drejtorit në personin juridik. “
Neni 6
Në nenin 229-a në paragrafin (1) pas fjalëve "drejtori i
institucionit për fëmijë", shtohen fjalët: “personit udhëheqës në kopsht për fëmijë/qendër për zhvillim të hershëm,
si njësi organizative e themeluar nga ana dhe në përbërje të
personave juridikë, institucioni i lartë arsimor dhe shkollës
private".
Në paragrafin (2) pas fjalëve "institucioni për fëmijë",
shtohen fjalët: “personit udhëheqës në kopsht për
fëmijë/qendër për zhvillim të hershëm, si njësi organizative
e themeluar nga ana dhe në përbërje të personave juridikë,
institucionit të lartë arsimor dhe shkollës private".
Neni 7
Në nenin 230 në paragrafin (1) fjalët: “200 deri"
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni drejtorit në institucionin për
fëmijë, kopsht për fëmijë/qendër për zhvillim të hershëm
fëmijëror. “
Neni 8
Në nenin 230-a në fjalinë hyrëse ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 100 deri 150 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje:"
Neni 9
Neni 230-b ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 100 deri 150 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet anëtarëve të komisionit i cili e
zbaton provimin nga neni 177-g paragrafi (8) të këtij ligji,
nëse nuk e ndërprenë provimin në pajtim me nenin 177-e
paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji."
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Neni 10
Pas nenit 230-b shtohet nen i ri 230-v si vijon:
"Neni 230-v
Matja e lartësisë së gjobës për persona juridikë bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje."
Neni 11
Neni 231 ndryshohet si vijon:
"(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 224, 225,
226, 227, 228, 229, 229-a, 230, 230-a dhe 230-b të këtij
ligji, inspektori përkatësisht personi i autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, është i detyruar kryerësit të
kundërvajtjes t'i jep urdhër pagesore për kundërvajtje, në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
(2) Nëse kryerësi e pranon urdhëresën pagesore për
kundërvajtëse, i njëjti duhet ta nënshkruaj. Marrja e urdhëresës pagesore për kundërvajtje nga kryerësi i kundërvajtjes
shënohet në procesverbal.
(3) Në procesverbalin nga paragrafi (2) i këtij neni
përcaktohet mënyra me të cilët mënjanohen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kundërvajtja e kryer.
(4) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet person juridik, procesverbali dhe urdhër pagesa për kundërvajtje i
nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik ose prej
tij personi i autorizuar.
(5) Inspektori përkatësisht personi i autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, është i detyruar të mbaj
evidencë për urdhër pagesat e dhëna për kundërvajtje dhe
për rezultatet nga procedurat e ngritura.
(6) Në evidencën nga paragrafi (5) i këtij neni mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhëresës pagesore për kundërvajtje qe i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(7) Të dhënat personale nga paragrafi (6) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(8) Ministri i punës dhe politikës sociale e përcakton
formën dhe përmbajtjen e urdhëresës pagesore për kundërvajtje."
Neni 12
Pas nenit 231 shtohet nen i ri 231-a, si vijon:
"Neni 231-a
Procedura për kundërvajtje për kundërvajtjet e parapara
në këtë ligj e mban edhe sanksionet për kundërvajtje
shqipton gjykata kompetente. “
Neni 13
Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me
këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 14
Autorizohet Komisioni Juridik-ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcakton tekst të spastruar të
Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve.
Neni 15
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
4262.
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
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување и заштита од дискриминација,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3918/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА
ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
Член 1
Во Законот за спречување и заштита од дискриминација (,,Службен весник на Република Македонија”
број 50 /10 и 44/14), членот 42 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот на правното
лице односно трговец поединец кој повикува или поттикнува на дискриминација и помага во дискриминаторско постапување врз основа на дискриминаторска
основа (член 3).
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице односно трговец поединец ќе се изрече
за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното
лице во трговецот поединец.
(3) Глоба во износ од 80 до 120 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на функционерот на државен орган,
органот на единицата на локалната самоуправа или на
овластено лице во правното лице на кое му е доверено
вршење на јавно овластување.
(4) Глоба во износ од 70 до 110 евра во денарска
против вредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1)
од овој член на физичко лице.
Член 2
Членот 43 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот на правното
лице односно трговец поединец кој ќе го повреди достоинството на одредено лице или создавање заканувачка, непријателска, понижувачка или застрашувачка
средина, пристап или практика (член 7).
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице односно трговец поединец ќе се изрече
за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец.
(3) Глоба во износ од 80 до 120 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на функционерот на државен орган,
органот на единицата на локалната самоуправа или на
овластено лице во правното лице на кое му е доверено
вршење на јавно овластување.
(4) Глоба во износ од 70 до 110 евра во денарска
против вредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1)
на овој член на физичко лице“.

Член 3
Членот 44 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот на правното
лице односно трговец поединец кој ќе го доведе во
неповолна состојба лицето кое пријавило дискриминација или на кој било начин учествувало во постапката
за дискриминација (член 10).
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице односно трговец поединец ќе се изрече
за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец.
(3) Глоба во износ од 80 до 120 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на функционерот на државен орган, органот на единицата на локалната самоуправа или на овластено лице во правното лице на кое му е доверено
вршење на јавно овластување.
(4) Глоба во износ од 70 до 110 евра во денарска
против вредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1)
од овој член на физичко лице“.
Член 4
Во членот 45 зборовите: „400 до 600 евра“ се заменуваат со зборовите: „70 до 110 евра,“ а зборовите:
„одговорното лице“ се заменуваат со зборовите: „службеното лице“.
Член 5
По членот 45 се додаваат два нови членови 45-а и
45-б кои гласат:
„Член 45-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице односно трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.
Член 45-б
За прекршоците утврдени во овој закон прекршочна
постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.”
Член 6
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за спречување и заштита од
дискриминација.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
PARANDALIM DHE MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI
Neni 1
Në Ligjin për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër
50/10 dhe 44/14) neni 42 ndryshohet si vijon:
“(1) Gjobë në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit
juridik përkatësisht tregtarit individ që thërret apo nxit në
diskriminim dhe ndihmon në veprimin me diskriminim në
bazë diskriminuese (neni 3).
(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik, përkatësisht tregtarin individ do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit
përgjegjës në personin juridik, përkatësisht personit përgjegjës në tregtarin individ.
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(3) Gjobë në shumë prej 80 deri më 120 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni funksionarit të organit shtetëror, organit të njësisë së vetëqeverisjes lokale apo personit të autorizuar në personin juridik të cilit i është besuar
kryerja e autorizimit publik.
(4) Gjobë në shumë prej 70 deri më 110 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni personit fizik.”

Neni 45-b
Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë
të kundërvajtjes mban dhe sanksion të kundërvajtjes
shqipton gjykata kompetente."

Neni 2
Neni 43 ndryshohet si vijon:
“(1) Gjobë në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, përkatësisht tregtarit individ i cili do ta shkel dinjitetin
e personit të caktuar apo krijimit të mjedisit, qasjes apo
praktikës kërcënuese, armiqësore, nënçmuese apo frikësuese (neni 7).
(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik, përkatësisht tregtarin individ do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik, përkatësisht personit
përgjegjës në tregtarin individ.
(3) Gjobë në shumë prej 80 deri më 120 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni funksionarit të organit shtetëror,
organit të njësisë së vetëqeverisjes lokale apo personit të
autorizuar në personin juridik të cilit i është besuar kryerja
e autorizimit publik.
(4) Gjobë në shumë prej 70 deri më 110 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni personit fizik."

Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________

Neni 3
Neni 44 ndryshohet si vijon:
“(1) Gjobë në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik përkatësisht tregtarit individ që do ta shpie në gjendje të
pavolitshme personin që ka paraqitur diskriminim apo në
çfarëdo mënyre ka marrë pjesë në procedurën për diskriminim (neni 10).
(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik, përkatësisht tregtarin individ do t'i
shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni
personit përgjegjës në personin juridik, përkatësisht
personit përgjegjës në tregtarin individ.
(3) Gjobë në shumë prej 80 deri më 120 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni funksionarit të organit
shtetëror, organit të njësisë së vetëqeverisjes lokale apo
personit të autorizuar në personin juridik të cilit i është
besuar kryerja e autorizimit publik.
(4) Gjobë në shumë prej 70 deri më 110 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni personit fizik."
Neni 4
Në nenin 45 fjalët: "400 deri më 600 euro" zëvendësohen me fjalët: "70 deri më 110 euro", kurse fjalët:
"personi përgjegjës" zëvendësohen me fjalët: "personi zyrtar".
Neni 5
Pas nenit 45 shtohen dy nene të reja 45-a dhe 45-b si
vijojnë:
"Neni 45-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik
përkatësisht për tregtarin individ bëhet në pajtim me Ligjin
për kundërvajtje.

Neni 6
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi.

4263.
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
ПРЕВЕНЦИЈА, СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД
СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за превенција, спречување и заштита од
семејно насилство,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3919/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
Член 1
Во Законот за превенција, спречување и заштита од
семејно насилство (“Службен весник на Република Македонија” број 138/14 и 33/15), членот 62 се менува и
гласи:
„Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на сторителот на семејното насилство, кој нема да ја почитува или ќе ја прекрши изречената привремена мерка за заштита-отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот од членот 34 од овој закон и изречената
привремена мерка/ки за заштита од член 35 од овој закон.
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице што нема да постапи согласно членовите 13, 19
став 1, 21, 28 став 3 и 31 од овој закон.
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице од став 2 на овој член ќе му се изрече за
прекршок на раководното лице во центарот за социјална работа кое нема да постапи согласно рокот предвиден во член 19 став 1 од овој закон.
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Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице од став 2 на овој член ќе му се изрече за
прекршок на раководното лице во институција кое нема да постапи согласно рокот предвиден во членовите
21, 28 ставови 2 и 3 и 31 од овој закон.
Глоба во износ од 500 до 600 евра евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на службеното лице кое нема да постапи согласно рокот предвиден во членовите 19 став 1, 21, 28 ставови 2 и 3 и 31
од овој закон.
Глоба во износ од 500 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на граѓанин кој
нема да постапи согласно член 12 од овој закон.
Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на здружение за непочитување на рокот предвиден во член 32 став 2 од овој закон.
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за здружението од став 7 на овој член ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во здружението за непочитување на рокот утврден во член 32 став 2 од овој закон.
Член 2
По членот 62 се додава нов член 62- а кој гласи:
„Член 62-а
Одмерувањето на висината на глобата за правните
лица се врши согласно Законот за прекршоците.“
Член 3
Членот 64 се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во членот 62 од овој закон, инспекторот односно овластеното лице за вршење
инспекциски надзор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.
Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на
прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
Во записникот од став 2 на овој член се утврдува
начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од
прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно
лице, записникот и прекршочниот платен налог ги потпишува одговорното лице во правното лице или од него овластено лице.
Инспекторот односно овластеното лице за вршење
инспекциски надзор, е должен да води евиденција за
издадените прекршочни платни налози и за исходот од
покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 6 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Министерот за труд и социјална политика ги пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“
Член 4
Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со
овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
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Член 5
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за превенција, спречување и
заштита од семејно насилство.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PARANDALIM, PENGIM DHE MBROJTJE NGA
DHUNA FAMILJARE
Neni 1
Në Ligjin për parandalim, pengim dhe mbrojtje nga dhuna
familjare („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“
numër 138/14 dhe 33/15), neni 62 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 2.500 deri 5.000 euro në
kundërvlerë me denarë do t‟i shqiptohet kryerësit të dhunës
familjare, i cili nuk do ta respektojë apo do ta shkel masën
e përkohshme të shqiptuar për mbrojtjen –largimin e
kryerësit nga shtëpia dhe ndalim për afrim deri te shtëpia
nga neni 34 nga ky ligj dhe masën/at e përkohshme të
shqiptuar për mbrojtjen nga neni 35 nga ky ligj.
Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t‟i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik që
nuk do të vepron në pajtim me nenet 13, 19 paragrafi 1, 21,
28 paragrafi 3 dhe 31 nga ky ligj.
Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik nga paragrafi 2 i këtij neni do t‟i
shqiptohet për kundërvajtje personit udhëheqës në qendrën
për punë sociale i cili nuk do të vepron në pajtim me afatin
e paraparë në nenin 19 paragrafi 1 nga ky ligj.
Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik nga paragrafi 2 i këtij neni do t‟i shqiptohet
për kundërvajtje personit udhëheqës në institucion i cili nuk
do të vepron në pajtim me afatin e paraparë në nenet 21, 28
paragrafët 2 dhe 3 dhe 31 nga ky ligj.
Gjobë në shumë prej 500 deri 600 euro në kundërvlerë
me denarë do t‟i shqiptohet për kundërvajtje personit
zyrtarë i cili nuk do të vepron në pajtim me afatin e
paraparë në nenet 19 paragrafi 1, 21, 28 paragrafi 2 dhe 3
dhe 31 nga ky ligj.
Gjobë në shumë prej 500 deri 600 euro në kundërvlerë
me denarë do t‟i shqiptohet për kundërvajtje qytetarit i cili
nuk do të vepron në pajtim me nenin 12 nga ky ligj.
Gjobë në shumë prej 1.500 euro në kundërvlerë me
denarë do t‟i shqiptohet shoqatës për mosrespektimin e
afatit të paraparë në nenin 32 paragrafi 2 nga ky ligj.
Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
shoqatën nga paragrafi 7 i këtij neni do t‟i shqiptohet për
kundërvajtje personit përgjegjës në shoqatën për
mosrespektimin e afatit të përcaktuar në nenin 32 paragrafi
2 nga ky ligj.
Neni 2
Pas nenit 62 shtohet neni i ri 62-a si vijon:
“ Neni 62-a
Matja e lartësisë së gjobës për personat juridikë bëhet
në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”
Neni 3
Neni 64 ndryshohet si vijon:
“Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 62 nga ky
ligj, inspektori përkatësisht personi i autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar kryerësit të
kundervajtjes t‟i jep urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim
me Ligjin për kundërvajtje.
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Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën kundërvajtëse, të
njëjtën duhet ta nënshkruaj. Pranimi i urdhërpagesës kundërvajtëse nga kryerësi i kundërvajtjes shënohet në procesverbal.
Në procesverbalin nga paragrafi 2 i këtij neni
përcaktohet mënyra në të cilën do të hiqen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kundërvajtja e bërë.
Kur si kryerës të kundërvajtjes paraqitet person juridik,
procesverbalin dhe urdhërpagesën kundërvajtëse i nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik apo personin e
autorizuar nga ai.
Inspektori përkatësisht personi i autorizuar për kryerjen
e mbikëqyrjes inspektuese, është i detyruar të mbajë
evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse të dhëna dhe për
rezultatin nga procedurat e ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 5 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri,
përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes,
numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i jepet dhe
rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 6 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencën.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale i përcakton
formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse.“
Neni 4
Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me
këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik – Ligjvënës i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekstin e
spastruar të Ligjit për parandalim, ndalim dhe mbrojtje nga
dhuna familjare.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
4264.
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
УПОТРЕБА НА ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за употреба на знаковниот јазик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3920/1
26 август 2015 година
Скопје

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

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

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК
Член 1
Во Законот за употреба на знаковниот јазик
(“Службен весник на Република Македонија” брoj
105/2009), членот 23 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска
противвредност ќе се изрече на физичко лице толкувач, ако се утврди дека ги крши должностите при толкувањето, како и службенатa должност од членot 12 од
овој закон.“
Член 2
Членот 24 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице од членот 5 од овој закон.
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице од ставoт 1 на овој член ќе му се изрече
за прекршок на одговорното лице во правното лице ако
не му се му обезбеди на глувото и наглуво лице толкувач.“
Член 3
По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи:
„Член 24-а
Одмерувањето на висината на глобата за правните
лица се врши согласно Законот за прекршоците.“
Член 4
Членот 25 се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во членовите 23 и 24 од
овој закон, инспекторот е должен на сторителот на
прекршокот да му издаде прекршочен платен налог,
согласно Законот за прекршоците.
Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на
прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
Во записникот од ставoт 2 на овој член се утврдува
начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од
прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно
лице, записникот и прекршочниот платен налог ги потпишува одговорното лице во правното лице или од него овластено лице.
Инспекторот е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и за исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 6 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Министерот за труд и социјална политика ги пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“
Член 5
По членот 25 се додава нов член 25-а, кој гласи:
„Член 25-а
Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.“
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Член 6
Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со
овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 7
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за употреба на знаковниот јазик.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PËRDORIM TË GJUHËS SË SHENJAVE
Neni 1
Në Ligjin për përdorim të gjuhës së shenjave („Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 105/2009),
neni 23 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 200 deri në 300 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik interpretues, nëse konstaton se i shkel detyrimet gjatë interpretimit, si dhe detyrën zyrtare nga neni 12 i këtij ligji."
Neni 2
Neni 24 ndryshohet si vijon:
„Gjobë në shumë prej 2000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik
nga neni 5 i këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik nga paragrafi 1 i këtij neni do t'i shqiptohet
për kundërvajtje personit përgjegjës në personin juridik
nëse nuk i sigurohet personit shurdhër interpretues.“
Neni 3
Pas nenit 24 shtohet nen i ri 24-a, si vijon:
"Neni 24-a
Matja e lartësisë së gjobës për personat juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet."
Neni 4
Neni 25 ndryshohet si vijon:
"Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 23 dhe 24 të
këtij ligji, inspektori është i detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë urdhërpagesë për kundërvajtje, në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën kundërvajtëse, të
njëjtin duhet ta nënshkruajë. Pranimi i urdhërpagesës kundërvajtëse nga kryerësi i kundërvajtjes shënohet në
procesverbal.
Në procesverbalin nga paragrafi 2 i këtij neni përcaktohet mënyra në të cilën do të mënjanohen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kundërvajtja e kryer.
Kur si kryerës të kundërvajtjes paraqitet personi juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën për kundërvajtje i
nënshkruar personi përgjegjës në personin juridik ose nga
ai personi i autorizuar.
Inspektorati është i detyruar që të mbajë evidencë për
urdhërpagesat e lëshuara dhe për rezultatin nga procedurat
e ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 5 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen te dhënat në vijim: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës për kundërvajtje që i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
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Te dhënat personale nga paragrafi 6 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale e përcakton
formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes “
Neni 5
Pas nenit 25 shtohet nen i ri 25-a si vijon:
„ Neni 25-a
Procedurën e kundërvajtjes për kundërvajtjet e parapara
në këtë ligj e mban dhe sanksione të kundërvajtjes shqipton
gjykata kompetente.“
Neni 6
Akti nënligjor, miratimi i të cilit përcaktohet me këtë
ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes
në fuqi të këtij ligji.
Neni 7
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për përdorim të gjuhës së shenjave.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
4265.
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
ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инвалидски организации,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3921/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Член 1
Во Законот за инвалидски организации (“Службен
весник на Република Македонија” брoj 89/2008, 59/12 и
23/13), членот 36 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на инвалидска
организација, национална инвалидска организација и
Националниот совет на инвалидски организации, ако:
- презема активности со кои ги попречува целите на
дејствување (членови 8, 19 и 27),
- не извести за промена на податоците (член 25),
- не составува финансиска документација (член 31) и
- не доставува годишна програма и финансиски извештај (член 32).
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Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правно лице ќе му се изрече на одговорното лице во
инвалидската организација, националната инвалидска
организација и Националниот совет на инвалидски организации за прекршоците од ставот 1 на овој член.”
Член 2
По членот 36 се додаваат три нови члена 36-а, 36-б
и 36-в , кои гласат:
„Член 36-а
Одмерувањето на висината на глобата за правните
лица се врши согласно Законот за прекршоците.
Член 36-б
За прекршоците утврдени во членот 36 од овој закон, овластеното лице за вршење на надзор e должно
на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен
платен налог, согласно Законот за прекршоците.
Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на
прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
Во записникот од ставот 2 на овој член се утврдува
начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од
прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно
лице, записникот и прекршочниот платен налог ги потпишува одговорното лице во правното лице или од него овластено лице.
Oвластеното лице за вршење на надзор должно е да
води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и за исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 6 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Министерот за труд и социјална политика ги пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 36-в
Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.“
Член 3
Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со
овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 4
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за инвалидски организации.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
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"Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje organizatës së invaidëve, organizatës nacionale të invalidëve dhe Këshillit
Nacional të Organizatave të Invalidëve, nëse:
- merr aktivitete me të cilat i pengon qëllimet e
veprimit (nenet 8, 19 dhe 27, )
- nuk njofton për ndryshimin e të dhënave (neni 25),
- nuk harton dokumentacion financiar (neni 31) dhe
- nuk dorëzon program vjetor dhe raport financiar
(neni 32).
Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik nga paragrafi 1 i këtij neni do t'i shqiptohet
për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni personit
përgjegjës në organizatën e invalidëve, organizatën
nacionale të invalidëve dhe Këshillit Nacional të
Organizatave të Invalidëve."
Neni 2
Pas nenit 36 shtohen tre nene të reja 36-a, 36-b dhe 36v si vijojnë:
”Neni 36-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Neni 36-b
Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 36 të këtij
ligji, personi i autorizuar për kryerje të mbikëqyrës
detyrohet kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë urdhërpagesë
të kundërvajtjes, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën e kundërvajtjes,
të njëjtën duhet ta nënshkruajë. Pranimi i urdhërpagesës së
kundërvajtjes nga kryerësi i kundërvajtjes shënohet në procesverbal.
Në procesverbal nga paragrafi 2 i këtij neni përcaktohet
mënyra në të cilën do të mënjanohen pasojat e dëmshme
nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të pasojave
nga kundërvajtja e kryer.
Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet personi juridik,
procesverbalin dhe urdhërpagesën e kundërvajtjes i nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik apo prej tij
personi i autorizuar.
Personi i autorizuar për kryerje të mbikëqyrjes
detyrohet të mbajë evidencë për urdhërpagesat e
kundërvajtjes të lëshuara dhe për rezultatin nga procedurat
e ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 5 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes që i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 6 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes.
Neni 36-v
Procedurën e kundërvajtjes për kundërvajtjet e parapara
në këtë ligj e mban dhe sanksione të kundërvajtjes shqipton
gjykata kompetente. “

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ORGANIZATA TË INVALIDËVE

Neni 3
Akti nënligjor, miratimi i të cilit përcaktohet me këtë
ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes
në fuqi të këtij ligji.

Neni 1
Në Ligjin për organizata të invalidëve ("Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë" numër 89/2008, 59/12
dhe 23/13), neni 36 ndryshohet si vijon:

Neni 4
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për organizata të invalidëve.
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Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
4266.
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
ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3922/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА
НА СТРАНЦИ
Член 1
Во Законот за вработување и работа на странци
(“Службен весник на Република Македонија” брoj
70/2007, 5/2009, 35/10, 148/11, 84/12, 148/13 и 38/14),
во членот 39 став (1) втората реченица се брише.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2)Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице од став (1) на овој член ќе се изрече и на
одговорното лице во правното лице кое овозможува,
поттикнува или учествува во незаконски вработувања
на странци во Република Македонија или државјани на
Република Македонија во странство. “
Во ставот (2) кој станува став (3) бројот „500“ се
заменува со зборовите: „ 150 до 200“.
Член 2
Во членот 40 став (1), зборовите: „3.000 до“ се бришат, а зборовите: „сам сопственик“ се заменуваат со
зборовите: „трговец поединец“.
Во ставот (2) зборовите: „400 евра во денарска против вредност“ се заменуваат со зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице од став (1) на овој
член“.
Член 3
Во членот 41 во став (1), зборовите: „3.000 до“ се
бришат, а зборовите: „сам сопственик“ се заменуваат
со зборовите: „трговец поединец“.
Во ставот (2) зборовите: „500 евра во денарска против вредност“ се заменуваат со зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице од став (1) на овој
член“.
Во ставот 3 бројот „500“ се заменува со зборовите:
„ 200 до 300“.
Член 4
Во членот 42 став (1), зборовите: „2.000 до“ се бришат, а зборовите: „сам сопственик“ се заменуваат со
зборовите „трговец поединец“.

Во ставот (2) зборовите: „800 до 1.200 евра во денарска против вредност“ се заменуваат со зборовите:
„30% од одмерената глоба за правното лице од став (1)
на овој член“.
Во ставот (3) бројот „500“ се заменува со зборовите: „ 200 до 300“.
Член 5
Во членот 43 став (1), зборовите: „1.500 до“ се бришат, а зборовите: „сам сопственик“ се заменуваат со
зборовите: „трговец поединец“.
Во ставот (2) зборовите: „800 до 1.200 евра во денарска противвредност“, се заменуваат со зборовите:
„30% од одмерената глоба за правното лице од став (1)
на овој член“.
Во ставот (3) зборовите: „ 800 до 1200“ се заменува
со зборовите: „ 200 до 300“.
Во ставот (4) зборовите: „од 300 до 500“ се заменува со зборовите: „од 200 до 300“.
Член 6
Во членот 44 став (1), зборовите: „1.200 до“ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „800 до 1.200 евра во денарска против вредност“, се заменуваат со зборовите:
„30% од одмерената глоба за правното лице од став (1)
на овој член“.
Член 7
Во членот 45 став (1), зборовите: „1.200 до“ се бришат, а зборовите: „сам сопственик“ се заменуваат со
зборовите: „трговец поединец“.
Во ставот (2) зборовите: „800 до 1.200 евра во денарска против вредност“, се заменуваат со зборовите:
„30% од одмерената глоба за правното лице од став (1)
на овој член“.
Во ставот (3) зборовите: „ 500 до 800“ се заменува
со зборовите: „200 до 300“.
Во ставот (4) зборовите: „500 до 800“ се заменува
со зборовите: „ 200 до 300“.
Член 8
Во членот 46 став (1) зборовите: „800 до“ се бришат, а зборовите: „сам сопственик“ се заменуваат со
зборовите: „трговец поединец“.
Во ставот (2) зборовите: „400 до 800 евра во денарска противвредност“, се заменуваат со зборовите: „30%
од одмерената глоба за правното лице од став (1) на
овој член“.
Во ставот (3) зборовите: „ 300 до 600“ се заменува
со зборовите: „ 120 до 180“.
Во ставот (4) бројот „300“ се заменува со зборовите: „ 120 до 180“.
Член 9
Во членот 48 став (1), зборовите: „800 до“ се бришат, а зборовите: „само вработен“ се заменуваат со
зборовите: „трговец поединец“.
Во ставот (2) зборовите: „200 до 500 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30%
од одмерената глоба за правното лице од став (1) на
овој член“.
Член 10
Во членот 49 став (1), зборовите: „800 до“ се бришат, а зборовите: „само вработен“ се заменуваат со
зборовите: „трговец поединец“.
Во ставот (2), зборовите: „ 400 до 800 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите:
„30% од одмерената глоба за правното лице од став (1)
на овој член“.
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Член 11
По членот 49, се додаваат три нови члена 49-а, 49-б
и 49-в, кои гласат:
„Член 49-а
Одмерувањето на висината на глобата за правните
лица се врши согласно Законот за прекршоците.
Член 49-б
(1) За прекршоците утврдени во членовите 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, и 49 од овој закон, инспекторот е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.
(2) Доколку сторителот го прими прекршочниот
платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето
на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
(3) Во записникот од став (2) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог ги
потпишува одговорното лице во правното лице или од
него овластено лице.
(5) Инспекторот е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од
покренатите постапки.
(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и за исходот на постапката.
(7) Личните податоци од ставот (6) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(8) Министерот за труд и социјална политика ги
пропишува формата и содржината на прекршочниот
платен налог.
Член 49-в
Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд. “
Член 12
Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со
овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 13
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за вработување и работа на
странци.
Член 14
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PUNËSIM DHE PUNË TË TË HUAJVE
Neni 1
Në Ligjin për punësim dhe punë të të huajve ("Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 70/2007,
05/2009, 35/10, 148/11, 84/12, 148/13 dhe 38/14), në nenin
39 në paragrafin (1) fjalia e dytë shlyhet.
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Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni do t'i
shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik që
mundëson, nxit ose merr pjesë në punësime joligjore të të
të huajve në Republikën e Maqedonisë ose shtetas të
Republikës së Maqedonisë jashtë vendit. “
Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3) numri "500"
zëvendësohet me fjalët: “150 deri në 200".
Neni 2
Në nenin 40 në paragrafin (1), fjalët: “3.000 deri në"
shlyhen, ndërsa fjalët: “vetë pronar" zëvendësohen me
fjalët: “tregtar individ".
Në paragrafin (2) fjalët: “400 euro në kundërvlerë me
denarë" zëvendësohen me fjalët: “30% të gjobës së matur
për personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni".
Neni 3
Në nenin 41 në paragrafin (1), fjalët: “3.000 deri në"
shlyhen, ndërsa fjalët: “vetë pronar" zëvendësohen me
fjalët: “tregtar individ".
Në paragrafin (2) fjalët: “500 euro në kundërvlerë me
denarë" zëvendësohen me fjalët: “30% të gjobës së matur
për personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni".
Në paragrafin 3 numri "500" zëvendësohet me fjalët:
“200“ deri në 300".
Neni 4
Në nenin 42 në paragrafin (1), fjalët: “2.000 deri në"
shlyhen, ndërsa fjalët: “vetë pronar" zëvendësohen me
fjalët: “tregtar individ".
Në paragrafin (2) fjalët: “800 deri 1200 euro në
kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: “30% të
gjobës së matur për personin juridik nga paragrafi (1) të
këtij neni".
Në paragrafin (3) numri "500" zëvendësohet me fjalët:
“200“ deri në 300".
Neni 5
Në nenin 43 në paragrafin (1), fjalët: “1.500 deri në"
shlyhen, ndërsa fjalët: “vetë pronar" zëvendësohen me
fjalët: “tregtar individ".
Në paragrafin (2) fjalët: “800 deri në 1.200 euro në
kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: “30% të
gjobës së matur për personin juridik nga paragrafi (1) të
këtij neni".
Në paragrafin (3) numri "800 deri në 1200"
zëvendësohet me fjalët: “200 deri në 300".
Në paragrafin (4) numri "300 deri në 500"
zëvendësohet me fjalët: “200 deri në 300".
Neni 6
Në nenin 44 në paragrafin (1) fjalët: “1.200 deri në"
shlyhen.
Në paragrafin (2) fjalët: “800 deri në 1.200 euro në
kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: “30% të
gjobës së matur për personin juridik nga paragrafi (1) të
këtij neni".
Neni 7
Në nenin 45 në paragrafin (1), fjalët: “1.200 deri në"
shlyhen, ndërsa fjalët: “vetë pronar" zëvendësohen me
fjalët: “tregtar individ".
Në paragrafin (2) fjalët: “800 deri në 1.200 euro në
kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: “30% të
gjobës se matur për personin juridik nga paragrafi (1) të
këtij neni".
Në paragrafin (3) numri "500 deri në 800" deri në 200"
zevendesohet me fjalët: “200 deri në 300".
Në paragrafin (4) fjalët „500 deri në 800" zëvendësohet
me fjalët: “200 deri në 300".
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Neni 8
Në nenin 46 në paragrafin (1), fjalët: “800 deri në"
shlyhen, ndërsa fjalët: “vetë pronar" zëvendësohen me
fjalët: “tregtar individ".
Në paragrafin (2) fjalët: “400 deri në 800 euro në
kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: “30% të
gjobës së matur për personin juridik nga paragrafi (1) të
këtij neni".
Në paragrafin (3) numri "300 deri në 600"
zëvendësohet me fjalët: “120 deri në 180".
Në paragrafin (4) numri "300" zëvendësohet me fjalët:
“120“ deri në 180".
Neni 9
Në nenin 48 në paragrafin (1), fjalët: “800 deri në"
shlyhen, ndërsa fjalët: “vetë pronar" zëvendësohen me
fjalët: “tregtar individ".
Në paragrafin (2) fjalët: “200 deri në 500 euro në
kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: “30% të
gjobës së matur për personin juridik nga paragrafi (1) të
këtij neni".
Neni 10
Në nenin 49 në paragrafin (1), fjalët: “800 deri në"
shlyhen, ndërsa fjalët: “i vetëpunësuar" zëvendësohen me
fjalët: “tregtar individ".
Në paragrafin (2) fjalët: “400 deri në 800 euro në
kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: “30% të
gjobës se matur për personin juridik nga paragrafi (1) të
këtij neni".
Neni 11
Pas nenit 49 shtohen tre nene të reja 49-a, 49-b dhe 49v, si vijojnë:
"Neni 49-a
Matja e lartësisë së gjobës për personat juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet."
Neni 49-b
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 39, 40,
41,42, 43, 44, 45, 46, 48, dhe 49 të këtij ligji, inspektori
është i detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë
urdhërpagesë për kundërvajtje, në pajtim me Ligjin për
kundërvajtje.
(2) Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën
kundërvajtëse, të njëjtin duhet ta nënshkruajë. Pranimi i
urdhërpagesës kundërvajtjes nga kryerësi i kundërvajtjes
shënohet në procesverbal.
(3) Në procesverbalin nga paragrafi (2) i këtij neni
përcaktohet mënyra në të cilën do të mënjanohen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kundërvajtja e kryer.
(4) Kur si kryerës të kundërvajtjes paraqitet personi
juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën për kundërvajtje
i nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik ose nga
ai personi i autorizuar.
(5) Inspektori është i detyruar që të mbaje evidencë për
urdhërpagesat e lëshuara dhe për rezultatin nga procedurat
e ngritura.
(6) Në evidencën nga paragrafi (5) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës për
kundërvajtje qe i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(7) Të dhënat personale nga paragrafi (6) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(8) Ministri i Punës dhe Politikës Sociale i përcakton
formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje.
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Neni 49-v
Procedurën e kundërvajtjes për kundërvajtjet e paraparë
në këtë ligj e udhëheq dhe sanksione për kundërvajtje
shqipton gjykata kompetente.“
Neni 12
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes ne fuqi të këtij ligji.
Neni 13
Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për punësim dhe punë të të huajve.
Neni 14
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
4267.
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 СЕМЕЈСТВОТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семејството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3923/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО
Член 1
Во Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија” број 80/1992, 9/1996, 38/2004,
33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12,
38/14,115/14 и 104/15), во член 279-з ставовите 1, 2 и 3
се бришат.
Во ставот 4 кој станува став 1 зборовите: „ од 1.000
до 1.500 “ се заменуваат со зборовите: „од 500 до 600“.
Во ставот 5 кој станува став 2 зборовите: „3.000
до“ се бришат.
Ставот 6 кој станува став 3 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став
2 на овој член на одговорното лице во правното лице
што нема да постапи согласно со обврските од членовите 78 став 2, 79 став 1, 91, 103 ставови 5 и 6, 103-а,
104-г, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од овој закон.“
Член 2
Членот 279-и се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во членот 279-з од овој
закон, инспекторот односно овластеното лице од Министертсвото за труд и социјална политика за вршење
инспекциски надзор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоци.
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Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на
прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
Во записникот од став 2 на овој член се утврдува
начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од
прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно
лице, записникот и прекршочниот платен налог ги потпишува одговорното лице во правното лице или од него овластено лице.
Инспекторот односно овластеното лице од Министертсвото за труд и социјална политика за вршење
инспекциски надзор, е должен да води евиденција за
издадените прекршочни платни налози и за исходот од
покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 6 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Министерот за труд и социјална политика ги пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“
Член 3
По член 279-и се додава нов член 279-ј кој гласи:
„Член 279-ј
Одмерувањето на висината на глобата за правните
лица се врши согласно Законот за прекршоците.“
Член 4
Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со
овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 5
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за семејството.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR FAMILJE
Neni 1
Në Ligjin për familje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006,
84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14,115/14 dhe
104/15), në nenin 279-z paragrafët 1, 2 dhe 3 shlyhen.
Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 1 fjalët: "prej 1.000
deri më 1.500" zëvendësohen me fjalët: "prej 500 deri më
600".
Në paragrafin 5 i cili bëhet paragraf 2 fjalët: "3.000 deri
më" shlyhen.
Paragrafi 6 i cili bëhet paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
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"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi 2 i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik që nuk do të veprojnë në pajtim me obligimet nga
nenet 78 paragrafi 2, 79 paragrafi 1, 91, 103 paragrafët 5
dhe 6, 103-a, 104-g, 104-d paragrafi 2 dhe 104-gj paragrafi
2 të këtij ligji.”
Neni 2
Neni 279-i ndryshohet si vijon:
"Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 279-z të këtij
ligji, inspektori përkatësisht personi i autorizuar nga
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale për kryerje të
mbikëqyrjes
inspektuese
detyrohet
kryerësit
të
kundërvajtjes t'i lëshojë urdhërpagesë të kundërvajtjes, në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën e kundërvajtjes,
të njëjtën duhet ta nënshkruajë. Pranimi i urdhërpagesës së
kundërvajtjes nga kryerësi i kundërvajtjes shënohet në
procesverbal.
Ne procesverbal nga paragrafi 2 i këtij neni
përcaktohet mënyra në të cilën do të mënjanohen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kundërvajtja e kryer.
Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet personi juridik,
procesverbalin dhe urdhërpagesën e kundërvajtjes i
nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik apo prej
tij personi i autorizuar.
Inspektori përkatësisht personi i autorizuar nga
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale për kryerje të
mbikëqyrjes inspektuese, detyrohet të mbajë evidencë për
urdhërpagesat e kundërvajtjes të lëshuara dhe për rezultatin
nga procedurat e ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 5 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes që i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 6 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale e përcakton
formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes."
Neni 3
Pas nenit 279-i shtohet nen i ri 279-j si vijon:
“Neni 279-j
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje."
Neni 4
Akti nënligjor, miratimi i të cilit përcaktohet me këtë
ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes
në fuqi të këtij ligji.
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për familje.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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4268.
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 СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3924/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
Член 1
Во Законот за социјалната заштита (“Службен весник на Република Македонија” број 79/2009, 36/11,
51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14,
116/14, 180/14, 33/15, 72/15 и 104/15), во членот 254
став 1 зборовите: „ 800 до“ се бришат.
Во ставот 2 зборовите „ од 200 до 400“ се заменуваат со зборовите „ од 150 до 200“ .
Ставот 3 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за установата за социјална заштита или друго правно лице
ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој
член на одговорното лице во установата за социјална
заштита или во друго правно лице .“
Ставот 4 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 150 до 200 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член на работникот кој непосредно ги
врши работите.“
По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:
„Глоба во износ од 150 до 200 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на раководителот на одделението
во установата за социјална заштита.“
Член 2
Членот 255 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на установата за
социјална заштита или друго правно лице, ако:
- не поднесе извештај (членови 114, 135 став 1 алинеја 7 и 129 став 3)
- не го усогласи распоредот, почетокот и завршувањето на работното време (член112);
- не постапи по известувањето за одземе на лиценца
за работа на стручен работник (членови 110-и став 2 и
130-г став 2).
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за установата за социјална заштита или за друго правно лице
ќе му се изрече за прекршоците од став 1 на овој член и
на одговорното лице во установата за социјална заштита или на другото правно лице.

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот
1 на овој член на лицето кое врши определени работи
во социјалната заштита.“
Член 3
Во членот 256 зборовите: „ 1.000 до „ се бришат .
Член 4
Во членот 256-а по зборовите: „ износ од“ се додаваат зборовите: „ 1.000 до“.
Член 5
Членот 257 се менува и гласи:
„ За прекршоците утврдени со овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува
надлежен суд. “
Член 6
Член 258 се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во членовите 254,254а,254-б,255, 256, 256-а и 256-б од овој закон, инспекторот односно овластеното лице од Министерството за
труд и социјална политика за вршење инспекциски
надзор должен е на сторителот на прекршокот да му
издаде прекршочен платен налог, согласно со Законот
за прекршоци.
Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на
прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
Во записникот од став 2 на овој член се утврдува
начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од
прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно
лице, записникот и прекршочниот платен налог ги потпишува одговорното лице во правното лице или од него овластено лице.
Инспекторот односно овластеното лице од Министерството за труд и социјална политика за вршење
инспекциски надзор, е должен да води евиденција за
издадените прекршочни платни налози и за исходот од
покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 6 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Министерот за труд и социјална политика ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“
Член 7
По член 258 се додава нов член 258 - а кој гласи:
„Член 258-а
Одмерувањето на висината на глобата за правните
лица се врши согласно со Законот за прекршоците.“
Член 8
Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со
овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 9
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за социјалната заштита.

2 септември 2015

Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE SOCIALE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje sociale (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 79/2009, 36/11, 51/11,
166/12, 15/13 , 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14,
116/14, 180/14, 33/15, 72/15 dhe 104/15), në nenin 254 në
paragrafin 1 fjalët: “800 deri” shlyhen.
Në paragrafin 2 fjalët: “prej 200 deri 400“
zëvendësohen me fjalët: "prej 150 deri 200“.
Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
institucionin për mbrojtje sociale apo personi tjetër juridik
do t‟i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij
neni personit përgjegjës në institucionin për mbrojtje
sociale apo në personin tjetër juridik.”
Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 150 deri 200 euro në kundërvlerë
me denarë do t‟i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi
1 i këtij neni punëtorit i cili në mënyrë të drejtpërdrejtë i
kryen punët.”
Pas paragrafit 4 shtohet paragrafi i ri 5 si vijon:
“Gjobë në shumë prej 150 deri 200 euro në kundërvlerë
me denarë do t‟i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi
1 i këtij neni edhe udhëheqësit të seksionit në institucionin
për mbrojtje sociale.”
Neni 2
Neni 255 ndryshohet si vijon:
,,Gjobë në shumë prej 2.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t‟i shqiptohet për kundërvajtje institucionit për
mbrojtje sociale apo personit tjetër juridik, nëse:
- nuk parashtron raport (nenet 114, 135 paragrafi 1
alineja 7 dhe 129 paragrafi 3)
- nuk e harmonizon orarin, fillimin dhe përfundimin e
kohës së punës (neni 112) dhe
- nuk vepron sipas njoftimit për heqjen e licencës për
punë të punëtorit (nenet 110-i paragrafi 2 dhe 130-g
paragrafi 2).
Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
institucionin për mbrojtje sociale apo personin tjetër juridik
do t‟i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij
neni edhe personit përgjegjës në institucionin për mbrojtje
sociale apo në personin tjetër juridik.
Gjobë në shumë prej 200 deri 300 euro në kundërvlerë
me denarë do t‟i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi
1 i këtij neni personit i cili kryen punë të caktuara në rrjetin
social.
Neni 3
Në nenin 256 fjalët: “1.000 deri” shlyhen.
Neni 4
Në nenin 256-a pas fjalës “shumë prej” shtohen fjalët:
“1000 deri”.
Neni 5
Neni 257 ndryshohet si vijon:
“Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj,
procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës
shqipton gjykata kompetente. “
Neni 6
Neni 258 ndryshohet si vijon:
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“Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 254, 254-а,
254-b, 255, 256, 256-а dhe 256-b nga ky ligj, inspektori
përkatësisht personi i autorizuar nga Ministria e Punës dhe
Politikës Sociale për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese
është i detyruar kryerësit të kundervajtjes t‟i jep
urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për
kundërvajtje.
Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën kundërvajtëse, të
njëjtën duhet ta nënshkruaj. Pranimi i urdhërpagesës
kundërvajtëse nga kryerësi i kundërvajtjes shënohet në
procesverbal.
Në procesverbalin nga paragrafi 2 i këtij neni
përcaktohet mënyra në të cilën do të hiqen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kundërvajtja e bërë.
Kur si kryerës të kundërvajtjes paraqitet person juridik,
procesverbalin dhe urdhërpagesën kundërvajtëse i
nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik apo
personin e autorizuar nga ai.
Inspektori përkatësisht personi i autorizuar nga
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale për kryerjen e
mbikëqyrjes inspektuese, është i detyruar të mbajë
evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse të dhëna dhe për
rezultatin nga procedurat e ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 5 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri,
përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i
jepet dhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 6 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencën.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale e përcakton
formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse.”
Neni 7
Pas nenit 258 shtohet neni i ri 258-a si vijon:
“ Neni 258-a
Matja e lartësisë së gjobës për personat juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”
Neni 8
Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me
këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 9
Autorizohet Komisioni Juridik – Ligjvënës i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për mbrojtje sociale.
Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
_________
4269.
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 ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за еднакви можности на жените и мажите,
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што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3925/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ
И МАЖИТЕ
Член 1
Во Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на Република Македонија“ број
06/12 и 166/14), во членот 37 по ставот (4) се додават
осум нови ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), и (12),
кои гласат:
"(5) За прекршоците утврдени во членовите 38, 39,
40, 41, 42, 43 и 44 од овој закон, државниот инспектор
за труд е должен на сторителот на прекршокот да му
издаде прекршочен платен налог, согласно со Законот
за прекршоци.
(6) Доколку сторителот го прими прекршочниот
платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето
на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
(7) Во записникот од ставот (6) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
(8) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог ги
потпишува одговорното лице во правното лице или од
него овластено лице.
(9) Државниот инспектор за труд е должен да води
евиденција за издадените прекршочни платни налози и
за исходот од покренатите постапки.
(10) Во евиденцијата од ставот (9) на овој член се
собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци
име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(11) Личните податоци од ставот (10) на овој член
се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(12) Министерот за труд и социјална политика ги
пропишува формата и содржината на прекршочниот
платен налог.“
Член 2
Во членот 38 во став (1) зборовите: „400 до 600
евра“ се заменуваат со зборовите: „70 до 110 евра“.
Во ставот (2) зборовите: „600 до 800” се заменуваат со зборовите: „80 до 120” и зборовите: “одговорното лице“ се заменуваат со зборовите: “службеното
лице“.
Во ставот (3) зборовите: „до 1000“ се бришат.
Член 3
Во членот 39 став (1) зборовите: „400 до 600“ се
заменуваат со зборовите: „70 до 110“, а по зборовите:
“прекршок на“ се додават зборовите: “службеното лице во“.

Во ставот (2) зборовите: „800 до 1000“ се заменуваат со зборовите: „100 до 150“,а по зборот “прекршок“
се додават зборовите: “на службеното лице во субјектот“.
Член 4
Во членот 40 ставови (1), (2) и (3) зборовите: “400
до 600“ се заменуваат со зборовите: “70 до 110“, а зборовите: “одговорното лице“ се заменуваат со зборовите: “службеното лице“.
Во ставот (4) зборовите: “800 до 1000“ се заменуваат
со зборовите: “100 до 150", а зборовите: “одговорното
лице“ се заменуваат со зборовите: “службеното лице“.
Во ставот (5) зборовите: “400 до 600“ се заменуваат
со зборовите: “70 до 110“, а зборовите: “одговорно
лице“ се заменуваат со зборовите: “службеното лице“.
Член 5
Во членот 41 став (1) зборовите: „до 800“ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „400 до 600 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30%
од одмерената глоба за правното лице“.
Член 6
Во членот 42 зборовите: “400 до 600“ се заменуваат
со зборовите: “70 до 110“, а зборовите: “одговорното
лице“ се заменуваат со зборовите: “службеното лице“.
Член 7
Во членот 43 зборовите: „ до 600“ се бришат.
Член 8
Во членот 44 став (1) зборовите: „400 до 600“ се заменуваат со зборовите: “70 до 110“.
Во ставот (2) зборовите: „600 до 800“ се заменуваат
со зборовите: “600 до 1.200“, а зборовите: “одговорното лице“ се заменува со зборовите: “службеното лице“.
Член 9
По членот 44 се додава нов член 44-а, кој гласи:
„Член 44-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“
Член 10
Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со
овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 11
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за еднакви можности на жените и мажите.
Член 12
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN LIGJIT PËR
MUNDËSI TË BARABARTA TË FEMRAVE DHE
MESHKUJVE
Neni 1
Në Ligjin për mundësi të barabarta të femrave dhe
meshkujve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 06/12 dhe 166/14), në nenin 37 pas paragrafit (4)
shtohen tetë paragrafë të rinj (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), dhe (12).
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“(5) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 38, 39,
40, 41,42,43 dhe 44 të këtij ligji, inspektori është i detyruar
që kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë urdhërpagesë për
kundërvajtje, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
(6) Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën
kundervajtëse, të njëjtin duhet të nënshkruajë. Pranimi i
urdhërpagesës kundervajtëse nga kryerësi i kundërvajtjes
shënohet në procesverbal.
(7) Në procesverbalin nga paragrafi 6 i këtij neni
përcaktohet mënyra në të cilën do të mënjanohen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kundërvajtja e kryer.
(8) Kur si kryerës të kundërvajtjes paraqitet personi
juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën për kundervajtje
i nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik ose nga
ai personi i autorizuar.
(9) Inspektori shtetëror i punës është i detyruar që të
mbajë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara kundërvajtëse
dhe për rezultatin nga procedurat e ngritura.
(10) Në evidencën nga paragrafi (9) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës për
kundervajtje që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(11) Të dhënat personale nga paragrafi (10) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(12) Ministri i Punës dhe Politikes Sociale i përcakton
formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje.”
Neni 2
Në nenin 38 në paragrafin (1) fjalët: “400 deri në 600
euro" zëvendësohen me fjalët: “70 deri në 110 euro".
Në paragrafin (2) fjalët: “600 deri në 800"
zëvendësohen me fjalët: “80 deri në 120" dhe fjalët:
“personi përgjegjës" zëvendësohen me fjalët: “personi
zyrtar".
Në paragrafin (3) fjalët: “deri në 1000" shlyhen.
Neni 3
Në nenin 39 në paragrafin (1) fjalët: “400 deri në 600"
zëvendësohen me fjalët: “70 deri në 110", ndërsa fjalët:
“kundërvajtje" shtohen fjalët: “personi zyrtar në".
Në paragrafin (2) fjalët 800 deri në 1000 deri në „100"
zëvendësohen me fjalët: “110 deri në 150", ndërsa fjalët:
“kundërvajtje" shtohen fjalët: “personi zyrtar në subjektin".
Neni 4
Në paragrafin 40 paragrafët (1), (2) dhe (3) fjalët: “400
deri në 600" zëvendësohen me fjalët: “70 deri në 110" dhe
fjalët: “personi përgjegjës" zëvendësohen me fjalët:
“personi zyrtar".
Në paragrafin (4) fjalët: “800 deri në 1000"
zëvendësohen me fjalët: “100 deri në 150" ndërsa fjalët:
“personi përgjegjës" zëvendësohen me fjalët: “personi
zyrtar".
Në paragrafin (5) fjalët: “400 deri në 600" zëvendësohen
me fjalët: “70 deri në 110" ndërsa fjalët: “personi përgjegjës"
zëvendësohen me fjalët: “personi zyrtar".
Neni 5
Në nenin 41 në paragrafin (1) fjalët: “deri në 800"
shlyhen.
Në paragrafin (2) fjalët: “400 euro në kundërvlerë me
denarë" zëvendësohen me fjalët: “30% të gjobës së matur
për personin juridik”.
Neni 6
Në paragrafin 42 fjalët: “400 deri në 600"
zëvendësohen me fjalët: “70 deri në 110" ndërsa fjalët:
“personi përgjegjës" zëvendësohen me fjalët: “personi
zyrtar".
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Neni 7
Në nenin 43 fjalët: “deri në 600" shlyhen.
Neni 8
Në nenin 44 në paragrafin (1) fjalët: “400 deri në 600"
zëvendësohen me fjalët: “70 deri në 110“.
Në paragrafin (2) fjalët: “400 deri në 800"
zëvendësohen me fjalët: “600 deri në 1200" ndërsa fjalët:
“personi përgjegjës" zëvendësohen me fjalët: “personi
zyrtar".
Neni 9
Pas nenit 44 shtohet nen i ri 44-a, si vijon:
"Neni 44-a
Matja e lartësisë së gjobës për person juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”
Neni 10
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 11
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për mundësi të barabarta të femrave dhe
meshkujve.
Neni 12
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
________
4270.
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 ОБЛИГАЦИОНИТЕ И СТВАРНОПРАВНИТЕ ОДНОСИ ВО
ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ
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 26 август 2015 година.
Бр. 08-3926/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 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, 148/11 и 10/15)
во членот 190 став (1) зборовите: ”3.000 до” се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
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„ Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на одговорното лице во правното
лице.”
Член 2
Членот 191 се менува и гласи:
„(1) За прекршоците од членот 190 на овој закон,
пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, се спроведува постапка за порамнување со издавање на прекршочен
платен налог согласно Законот за прекршоците.
(2) Агенцијата води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на постапката.
(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот и бројот на прекршочниот платен
налог кој му се издава.
(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(5) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ги пропишува директорот на Агенцијата. “
Член 3
По членот 191 се додава нов член 191-а кој гласи:
“Член 191-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.”
Член 4
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегување
во сила на овој закон.
Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија при
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за облигационите и старноправните односи во воздушниот сообраќај.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MARRËDHËNIET OBLIGUESE DHE REALE
JURIDIKE NË KOMUNIKACIONIN AJROR
Neni 1
Në Ligjin për marrëdhëniet obliguese dhe reale
juridike në komunikacionin ajror ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 85/2008, 148/11 dhe
10/15) në nenin 190 paragrafi (1) fjalët: “3.000 deri”
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t‟i shqiptohet për kundërvajtjen nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik.”
Neni 2
Neni 191 ndryshohet si vijon:
“(1) Për kundërvajtjet nga neni 190 i këtij ligji, para
parashtrimit të kërkesës për ngritjen e procedurës
kundërvajtëse para gjykatës kundërvajtëse, zbatohet
procedurë për barazim me dhënien e urdhërpagesës
kundërvajtëse në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

2 септември 2015

(2) Agjencia mban evidencë për urdhërpagesat
kundërvajtëse të dhëna dhe për rezultatin e procedurës.
(3) Në evidencën nga paragrafi (2) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes dhe numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e
cila i jepet.
(4) Të dhënat personale nga paragrafi (3) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencën.
(5) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës
kundërvajtëse i përcakton drejtori i Agjencisë. “
Neni 3
Pas nenit 191 shtohet neni i ri 191-a si vijon:
“Neni 191-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”
Neni 4
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës pranë
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst
të spastruar të Ligjit për marrëdhëniet obliguese dhe reale
juridike në komunikacionin ajror.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
_________
4271.
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 ЈАВНИТЕ ПАТИШТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3927/1
26 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА
Член 1
Во Законот за јавните патишта („Службен весник
на Република Македонија“ брoj 84/2008, 52/2009,
114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13,
187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15 и 116/15) во членот
77 став (1) во воведната реченица зборовите: „3000 до“
се бришат.
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Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во
правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“
Член 2
Во членот 78 став (1) во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој
член.“
Член 3
Во членот 79 став (1) во воведната реченица зборовите: „1.500 до“ се бришат.“
Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во
правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“
Во ставот (3) запирката пред бројот „10 “ и бројот
„10“ се бришат.
Член 4
Во членот 79-а во ставот (1) зборовите: „на физичко
или“ се бришат.
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„Глоба во износ од 100 до 300 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако постапи спротивно на член 58 став (8) на
овој закон.
Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „ставот
1“ се заменуваат со зборовите „ставовите 1 и 2“.
Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4),
(5), (6) и (7).
Член 5
Членот 80 се менува и гласи:
„(1) За прекршоците од членот 78 став (1) точки 4,
5, 6, 7, 8 и 9 и членот 79 став (1) точки 2, 3, 4, 6 и 9 на
овој закон инспекторите за патишта од членот 68 на
овој закон можат да му издадат мандатен платен налог
во износ од 400 евра во денарска противвредност на
службеното лице во правното лице.
(2) За прекршоците од членот 78 став (1) точки 4,
6, 7 и 9 и членот 79 став (1) точки 2 и 4 на овој закон
инспекторите за патишта можат да му издадат мандатен платен налог во износ од 200 евра во денарска противвредност на физичко лице.
(3) За прекршокот од членот 79 став (1) точка 10 од
овој закон инспекторите за патишта и униформираниот
полициски службеник можат да му издадат мандатен
платен налог во износ од 200 евра во денарска противвредност на физичко лице.
(4) Инспекторите од членот 68 на овој закон,
државните комунални инспектори и униформираните
полициски службеници се должни да водат евиденција
за издадените мандантни платни налози и за исходот
на покренатите постапки.
(5) Во евиденцијата од ставот (4) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на мандантниот платен налог
кој му се издава и исходот на постапката.
(6) Личните податоци од ставот (4) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.
(7) Формата и содржината на мандатниот платен
налог ги пропишува министерот за транспорт и врски.“

Бр. 150 - Стр. 33

Членот 81 се брише.

Член 6

Член 7
Членот 81-а се менува и гласи:
„(1) За прекршоците од членовите 77, 78 став (1) точки 1, 2 и 3, член 79 став (1) точки 1, 5, 7 и 8 на овој закон,
пред поднесување на барање за поведување на прекршочна ,постапка, инспекторот од членот 68 на овој закон ќе
спроведе постапка за порамнување. Доколку сторителот
го признае прекршокот инспекторот на сторителот ќе му
издаде прекршочен платен налог заради наплата на глобата предвидена за прекршокот. Со потписот на платниот
налог се смета дека сторителот на прекршокот се согласува да ја плати предвидената глоба.
(2) Сторителот на прекршоците од ставот (1) на овој
член е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од
денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметка означена во платниот налог. Сторителот кој ќе ја плати
глобата во дадениот рок, ќе плати само половина од изречената глоба утврдена во платниот налог.
(3) Ако сторителот на прекршокот од ставот (1) на
овој член не ја плати глобата во рокот определен во
ставот (2) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање
за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд односно пред Комисија за водење на прекршочна постапка (во натамошниот текст: Комисијата)
формирана од министерот за транспорт и врски.
(4) Комисијата е составена од два члена и претседател.
(5) Членовите на Комисијата треба да имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку две години, а претседателот треба да е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно
искуство од најмалку четири години.
(6) Против решението на Комисијата може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на
решението преку прекршочниот орган до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.
(7) Инспекторите од членот 68 на овој закон се
должни да водат евиденција за покренатите постапки
за порамнување и за нивниот исход.
(8) Во евиденцијата од ставот (8) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на мандантниот платен налог
кој му се издава и исходот на постапката.
(9) Личните податоци од ставот (8) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.
(10) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ги пропишува министерот за транспорт и врски.“
Член 8
По членот 81-а се додава нов член 81-б кој гласи:
„Член 81-б
Одмерување на висината на глобите на правните лица
се врши согласно одредбите од Законот за прекршоци.“
Член 9
Подзаконските акти утврдени во овој закон ќе се
донесат најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 10
Се овластува Законодавно правната комисија при
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст од Законот за јавните патишта.
Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR RRUGË PUBLIKE
Neni 1
Në Ligjin për rrugë publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10,
23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14,
166/14, 44/15 dhe 116/15) në nenin 77 paragrafi (1) në fjalinë
hyrëse fjalët: "3000 deri më" shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"(2) Gjobë në lartësi prej 30% të gjobës së matur për personin
juridik do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin
juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni."
Neni 2
Në nenin 78 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
"2.000 deri më" shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"(2) Gjobë në lartësi prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në
personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni."
Neni 3
Në nenin 79 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
"1.500 deri më" shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"(2) Gjobë në lartësi prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në
personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni."
Në paragrafin (3) presja para numrit "10" dhe numri
"10" shlyhen.
Neni 4
Në nenin 79-a në paragrafin (1) fjalët: "fizik apo" shlyhen.
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
„ "Gjobë në shumë prej 100 deri më 300 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit fizik nëse vepron në kundërshtim me nenin 58
paragrafi (8) të këtij ligji.
Në paragrafin (2)i cili bëhet paragraf (3) fjalët:
"paragrafi 1" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët 1 dhe 2".
Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4), (5),
(6) dhe (7).
Neni 5
Neni 80 ndryshohet si vijon:
"(1) Për kundërvajtjet nga neni 78 paragrafi (1) pikat 4,
5, 6, 7, 8 dhe 9 dhe neni 79 paragrafi (1) pikat 2, 3, 4, 6 dhe
9 të këtij ligji inspektorët për rrugët nga neni 68 të këtij
ligji mund të lëshohen mandatpagesë në shumë prej 400
euro në kundërvlerë me denarë të personit zyrtare në
personin juridik.
(2) Për kundërvajtjet nga neni 78 paragrafi (1) pikat 4,
6, 7 dhe 9 dhe neni 79 paragrafi (1) pikat 2 dhe 4 të këtij
ligji inspektorët për rrugët mund të lëshohen mandatpagesë
në shumë prej 200 euro në kundërvlerë me denarë të
personit fizik.
(3) Për kundërvajtjen nga neni 79 paragrafi (1) pikat 10
të këtij ligji inspektorët për rrugët dhe nëpunësi i uniformuar
zyrtar mund të lëshohen mandatpagesë në shumë prej 200
euro në kundërvlerë me denarë të personit fizik.
(4) Inspektorët nga neni 68 të këtij ligji, inspektorët
komunalë shtetërorë dhe nëpunësit e uniformuar policor
detyrohen të mbajnë evidencë për mandatpagesat e
lëshuara dhe për rezultatin e procedurave të ngritura.
(5) Në evidencën nga paragrafi (4) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i mandatpagesës që i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(6) Të dhënat personale nga paragrafi (4) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(7) Formën dhe përmbajtjen e mandatpagesës e
përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve."
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Neni 6
Neni 81 shlyhet.
Neni 7
Neni 81-a ndryshohet si vijon:
"(1) Për kundërvajtjet nga nenet 77, 78 paragrafi (1)
pikat 1, 2 dhe 3 neni 79 paragrafi (1) pikat 1, 5, 7 dhe 8 të
këtij ligji, para parashtrimit të kërkesës për ngritjen e
procedurës së kundërvajtjes, inspektori nga neni 68 të këtij
ligji do të zbatojë procedurë për barazim. Nëse kryerësi e
pranon kundërvajtjen, inspektori i kryerësit do t'i lëshojë
kryerësit urdhërpagesë të kundërvajtjes për arkëtim të
gjobës së paraparë për kundërvajtje. Me nënshkrimin e
urdhërpagesës konsiderohet se kryerësi i kundërvajtjes
pajtohet ta paguajë gjobën e paraparë.
(2) Kryerësi i kundërvajtjeve nga paragrafi (1) i këtij
neni detyrohet ta paguajë gjobën në afat prej tetë ditësh nga
dita e pranimit të urdhërpagesës së kundërvajtjes në llogari
të shënuar në urdhërpagesë. Kryerësi i cili do ta paguajë
gjobën në afatin e dhënë do të paguajë vetëm gjysmën e
gjobës së shqiptuar të përcaktuar në urdhërpagesë.
(3) Nëse kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi (1) të
këtij neni nuk e paguan gjobën në afatin e caktuar në
paragrafin (2) të këtij neni, inspektori do të parashtrojë
kërkesë për ngritjen e procedurës së kundërvajtjes para
gjykatës kompetente përkatësisht para Komisionit për
Mbajtjen e Procedurës së Kundërvajtjes (në tekstin e
mëtejshëm:
Komisioni) i formuar nga ministri i
Transportit dhe Lidhjeve.
(4) Komisioni përbëhet prej dy anëtarëve dhe kryetarit.
(5) Anëtarët e Komisionit duhet të kenë të mbaruar
arsim të lartë dhe përvojë pune së paku dy vjet, kurse
kryetari duhet të jetë jurist i diplomuar me provim të dhënë
të jurisprudencës dhe përvojë pune së paku katër vjet.
(6) Kundër aktvendimit të Komisionit mund të
parashtrohet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e
pranimit të aktvendimit përmes organit të kundërvajtjes te
Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë
në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës së
Kundërvajtjes.
(7) Inspektorët nga neni 68 të këtij ligji detyrohen të
mbajnë evidencë për procedurat e ngritura për barazim dhe
për rezultatin e tyre.
(8) Në evidencën nga paragrafi (8) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i mandatpagesës që i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(9) Të dhënat personale nga paragrafi (8) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(10) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së
kundërvajtjes e përcakton ministri i Transportit dhe
Lidhjeve."
Neni 8
Pas nenit 81-a shtohet nen i ri 81-b si vijon:
"Neni 81-b
Matja e lartësisë së gjobave të personave juridikë bëhet
në pajtim me dispozitat e Ligjit për kundërvajtje."
Neni 9
Aktet nënligjore të përcaktuara në këtë ligj do të
miratohen më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 10
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për rrugë publike.
Neni 11
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4272.
Врз основа на член 193 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/12, 166/12, 15/13,
53/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14,
188/14, 20/15, 61/15, 97/15 и 129/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.8.2015
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД ФАБРИКАТА ЗА
ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ 11 ОКТОМВРИ
АД – КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од Фабриката за заварени цевки и профили 11 Октомври АД
– Куманово, бр. 02-3812/3 од 25.8.2015 година, донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата, одржана на 25.8.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7798/1
25 август 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

4273.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија бр. 55/13, 41/14, 115/14 и 116/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
25.8.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени од значење на Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на Геодетски елаборати
за запишување на промени во катастарот на недвижности на недвижен имот сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии и тоа:
- Фарма со нето корисна површина 1454м², сенарник со нето корисна површина од 140м² и куќа за овчари со нето корисна површина од 72м² на КП. бр.
1519/1 и КП. бр. 1492 за КО Долно Дивјаци – Крушево;
- Мандра (Брест) на дел од КП. бр.5, КО Манастир,
ИЛ. бр. 87;
- Резервоар за вода (Брест) на дел од КП бр. 5, КО
Манастир, ИЛ. бр. 87;
- Пекара со магацин (Брест), на дел од КП. бр. 22
ИЛ. бр. 87, дел од КП. бр. 184 и дел од КП.бр.183, запишани во ИЛ. бр. 94 во КО Манастир;
- Објекти остави на дел од КП. бр. 22 ИЛ. бр. 87,
дел од КП. бр. 184, и дел од КП.бр.183, запишани во
ИЛ. бр. 94, КО Манастир;

- Магацин за сирење (бункер) на дел од КП. бр. 180
(Брест), КО Манастир, ИЛ. бр. 94;
- Механичка работилница на КП. бр. 188, КО Манастир, ИЛ. бр. 67;
- Објект настрешница до механичка работилница
(Брест), КП. бр. 188 КО Манастир, ИЛ. бр. 67;
- Објект Трло Мелница на дел од КП. бр. 1, КО
Мелница, ИЛ. бр. 99 на дел од КП. бр. 98, ИЛ. бр. 98 на
дел од КП. бр. 103, ИЛ. бр. 90 на дел од КП. бр. 102,
ИЛ. бр. 68;
- Објект Трло Рамниште на дел од КП. бр. 470 нива,
ИЛ. бр. 87. КО Манастир.
- Објект гаража за технички преглед, 569,68м², на
КП број 23609/1, КО Прилеп,
- Објект гаража за технички преглед, 207,69м², на
КП број 23609/1, КО Прилеп и
- Хала за товарни возила, 185,38м² на КП број
23609/1, КО Прилеп.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-8291/1
25 август 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

4274.
Врз основа на член 50 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија” бр. 199/14 и 44/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
25.8.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градба од посебен интерес се
утврдува градбата со основна класа на намена А3 - старечки дом (групно домување), која се наоѓа на дел од
КП.834/1, запишана во Имотен лист бр. 91147, за КО
Штип 1, сопственост на Република Македонија и тоа:
- КП бр. 834/1, адреса Дермен Чифлик, број на зграда 46, намена на зграда гаража, влез 1, кат подрум, со
површина 23 m²;
- КП бр. 834/1, адреса Дермен Чифлик, број на зграда 46, намена на зграда деловна просторија, влез 1, кат
подрум, со површина 116 m²;
- КП бр. 83/1, адреса Дермен Чифлик, број на зграда
46, намена на зграда деловна просторија, влез 1, кат
приземје, со површина 535 m²,
заради изработка на Урбанистичко планска документација.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-8413/1
25 август 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 36 - Бр. 150
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4275.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15 и 106/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.8.2015 година, донесе

Со оглед на фактот дека правото за користење на
подземната вода за флаширање за комерцијални потреби се стекнува со доделување на концесија, како
единствен начин за вршење на оваа дејност е доделување на концесија за користење на подземна вода за
флаширање определена со оваа одлука.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ - ОХРИД

Член 2
Основни цели за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални
потреби е користење на водата како општо добро за
производство на пакувана вода за пиење и создавање
на услови за локален економски развој.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
установа Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци “Ранка Милановиќ” - Скопје
му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило марка Цитроен Берлинго Х 1.9
Д, број на шасија VF7MFWJZF65889723, со регистарска ознака SK-290-МК.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната Установа
Меѓуопштински центар за социјални работи - Охрид.
Член 3
Директорот на Јавната Установа Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци
„Ранка Милановиќ” - Скопје склучува договор со директорот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјални работи - Охрид, со кој се уредуваат правата и
обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-8906/1
25 август 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

4276.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за водите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08,
6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13 и 180/14)
и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
25.8.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ
ПОТРЕБИ
Член 1
Концесијата за користење на вода за флаширање за
комерцијални потреби на локалитет П‟клиште општина Ранковце се доделува заради создавање на услови за
експлоатација на подземните води, производство на негазирана, газирана и ароматизирана вода и ревитализација на рурален и полунапуштен крај.

Член 3
Предмет на концесијата е користење на подземни
води за флаширање за комерцијални потреби на локалитет П‟клиште, општина Ранковце, на концесиски
простор обележан со координати:
Т
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Y
7587798
7587817
7587828
7587836
7587834
7587821
7587801
7587806
7587806

X
4679978
4679982
4679977
4679957
4679915
4679873
4679876
4679907
4679964

Концесијата за користење на подземна вода за флаширање ќе се додели на понудувачите што ќе успеат да
ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални
потреби ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот
на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесии за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби, Владата на Република
Македонија на предлог на министерот за животна средина и просторно планирање формира Комисија за
спроведување на постапката во рок од 10 дена од денот
на влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ги подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот, а на предлог на министерот
за животна средина и просторно планирање тендерската документација се доставува на одобрување до Владата на Република Македонија.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесијата за користење на подземна
вода за флаширање за комерцијални потреби, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно
приватно партнерство.
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Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 3.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8584/2
25 август 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
4277.
Врз основа на членот 29-г став (3) од Законот за
безбедност на храната (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14 и 72/15), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ХРАНАТА1
ГЛАВА 1
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат информациите
поврзани со храната, заради обезбедување на висока заштита на потрошувачите, земајќи ги предвид разликите во
перцепцијата на потрошувачите и нивните потреби да бидат информирани, а во исто време обезбедувајки непречено функционирање на внатрешниот пазар.
Член 2
(1) Одредбите на овој правилник треба да гиприменуваат сите оператори со хранаво сите фази на производство на храната, секаде каде активностите кои се
преземаат во текот на производство го засегнуваат потрошувачот.
(2) Одредбите на овој правилник се применуваат
нахраната наменета за крајниот потрошувач, вклучувајќи ја и храната испорачана одголемите снабдувачикако и храната наменета за доставадо големите снабдувачи.
(3) Одредбите на овој правилник се применуваатбез
да влијаат врзпосебните барања за означувањекои се
однесуваат на одредени видови на прехранбени производи или посебни категории на храна.
Член 3
(1) Поимите дефинирани во Законот за безбедност
на храната и прописите за општите и посебните барања
за безбедност на одделни видови храна се применуваат
и во овој правилник, доколку со овој правилник не е
поинаку уредено.
1

Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата
(ЕУ) бр. 1169/2011 на Европскиот Парламент и на Советот од 25
октомври 2011 год.за давање на прехранбени информации на
потрошувачите, за изменување на Регулативите (ЕЗ) бр.
1924/2006 и (ЕЗ) бр. 1925/2006 на Европскиот парламент и на
Советот и за укинување на Директива 87/250/EEЗ на Комисијата,
Директива 90/496/EEЗ на Советот, Директива 1999/10/EЗ на
Комисијата, Директива 2000/13/EЗ на Европскиот парламент и на
Советот, Директивите 2002/67/EЗ и 2008/5/EЗ на Комисијата и
Регулатива (ЕЗ) бр. 608/2004 на Комисијата, CELEX 32011R1169.

(2) Одделни поими употребени во овој правилник
го имаат следното значење:
1) „Информации за храна“ сеинформации во врска
со храната, достапни до крајниот потрошувач со помош на означувањето, други придружни материјали
или било кој друг начин вклучувајќи ги и модерните
технолошки алатки или вербалната комуникација.
2) „Задолжителни информации за храна“ се податоците кои треба да бидат доставени до крајниот потрошувач.
3) „Голем снабдувач“ е секој оператор кој подготвува готова храна за консумација од страна на
краен корисник како и ресторани, кантини, училишта, болници и други угостителски услуги.
4) „Претходно спакуван производ/производ во оригинално пакување“ e секој еден предмет кој како таков
е подготвен за презентација за крајниот потрошувачот
и големите снабдувачи, составен од храната и пакувањето во кое е ставена храната, пред да биде понуден за
продажба, без разлика дали во пакувањето ја содржи
храната целосно или само делумно, но на таков начин,
содржината да неможе да се менува без отварање или
промена на пакувањето. „Претходно спакуван производ“ не ја опфаќа храната спакувана во објектите по
барање на потрошувачот или пакуван производ за директна продажба.
5) „Состојка“ е секоја супстанца или производ,
вклучувајќи ги аромите, прехранбените адитиви и ензими, како и секојелемент на сложената состојка, користен во производството или подготовката на храната, сеуште присутен во готовиот производ, дури и во
изменет облик, резиуидите нема да се сметаат за „состојки“.
6) „Место на потекло “е било кое место од каде што
храната е наведено дека доаѓа, но тоа не е „земја на потекло“: името, името на компанијата, или адресата на
операторот со храна на означувањето, не треба да содржи ознака која ќе упатува на земјата на потекло или
место на потекло на храната во рамките на значењето
на овој правилник.
7) „Сложена состојка “е состојка која и самата е
производ од повеќе од една состојка.
8) „Ознака„ е било кој знак,бренд, марка, сликовно
или поинаку опишано, напишано, печатено, обележано, маркирано, испишано или втиснато или прикачено на пакувањето или на амбалажата на храната.
9) „Означување“ се сите зборови, детали, заштитни
знаци, име на брендот, сликовно или симболично поврзано со храната,и поставено на секое пакување, документ, известување, ознака, тркалце или коланче кое го
придружува или посочува на определен вид на храна.
10) „Видно поле“ е целата површина од пакувањето
што може да се прочита со едно гледање.
11) „Основно видно поле“ е видното поле на пакувањето кое најверојатно ќе биде на прв поглед видено
од страна на потрошувачот во моментот на купувањето
и кое му овозможува на потрошувачот веднаш да го
идентификува производот во поглед на неговиот карактер или природа, и доколку е применливо, неговото
брендирано име. Доколку пакувањето има неколку
идентични основни видни полиња, основното видно
поле ќе биде она кое е избрано од страна на бизнис
операторот со храна.

Стр. 38 - Бр. 150

12) „Читливост“ е надворешниот изглед на информацијата, со чија помош информацијата е визуелно
достапна за пошироката популација, одределена од
страна на разни елементи како што се: големината на
буквите, празно место помеѓу буквите, празно место
меѓу редовите, ширината на линијата, бојата на пишување, соодносот на висина-ширина на буквите, површината на материјалот и важноста на контрастот помеѓу отпечатеното и позадината.
13) „Име на храната“ е името на прехранбениот
производ пропишано со одредбите во прописите за
посебните барања на одделни видови или категории
храна или во правилниците за квалитет на прехранбени
производи кои се применуваат во Република Македонија. Во отсуство на такво име, името на храната е нејзиното вообичаено име, или ако нема вообичаено име
или вообичаеното име не е употребено, треба да се
обезбеди описно име на храната.
14) „Вообичаено име“ е име под кое е прифатен
прехранбениот производ од страна на потрошувачите.
15) „Описно име“ е име кое обезбедува опис за
прехранбениот производ, а доколку е потребно и начинот за неговата употреба, доволно јасно за да им се
овозможи на потрошувачите да знаат за неговата вистинска природа и разликата од другите производи со
кои може да биде помешан.
16) „Основна состојка“ е состојка или состојки од
храна кои застапуваат повеќе од 50% од таа храна или
кои вообичаено се поврзани од потрошувачот со името
на храната и за кои во голем број случаи е потребно
квантитативното означување.
17) „Минимален рок на траење на прехранбениот
производ“ е датумот до кој храната ги задржува своите
специфични својства кога правилно е складирана.
18) „Нутритивни материи“ се протеини, јаглехидрати, масти, влакна, сол, витамини, минералии супстанците кои припаѓаат или се компоненти на една од
овие категории.
19) „Конструиран наноматеријал“ е секој намерно
произведен материјал кој е со една или повеќе големини од редот на 100 nm или помалку, или е составен од
посебни функционални делови, внатрешно или површински, при што повеќето од нив имаат еден или повеќе големини од редот на 100 nm или помалку, вклучувајќи ги структурите, агломератите или агрегатите,
кои можат да имаат големина над редот на 100 nm, но
ги задржуваат својствата што се карактеристични за
наноголемина.
Својства кои се карактеристика за наноголемината се;
-оние кои се поврзани со големата специфична надворешна површина од конструираните материјали кои
се земени во предвид и/или
-посебни физичко-хемиски својства кои се различни
од оние кои не се во нано форма од истиот материјал.
20) „средства за комуникација од далечина“ се начини на комуникација, без истовремено физичко присуство на снабдувачот и потрошувачот, при што далечната комуникација може да се користи за склучување
договор помеѓу снабдувачот и потрошувачот.
(3) Земјата на потекло на храната е обележана со
код и се однесува на потеклото на храната како што е
пропишано во членовите 21, 22, 23, 24 и 25 од Царинскиот закон.

2 септември 2015

ГЛАВА 2
ОПШТИ БАРАЊА ЗА ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ
СО ХРАНАТА
Член 4
Секоја храна која е наменета за крајниот потрошувач или за големите снабдувачи треба да биде придружена со информации за храната во согласност со овoј
правилник.
ГЛАВА 3
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
ЗА ХРАНАТА
Поглавје 1
Член 5
(1) Следните основни податоци и информации за
храната, согласно со член 29-г од Законот за безбедност на храната, се задолжителни:
1) името на храната;
2) списокот на состојките;
3) секоја состојка или помошно технолошко средство или друга супстанца, која предизвикува алергии
или нетолерантност и е утврдена во Прилог 1, кој е
составен дел на овој правилник, а се употребува во
производството или подготовката на храната и сè уште
е присутна во крајниот производ, дури и во изменета
форма, треба да биде потенцирана и посебно означена
од другите состојки во списокот на состојки;
4) количината на одредени состојки или категории
на состојки;
5) нето- количината на храната;
6) датумот на минимална трајност или датумот за
„употребливо до“:
7) сите посебни услови за чување и/или услови за
употреба;
8) името или деловното име и адресата на оператор
со храна;
9) земјата на потекло или местото на потекло;
10) упатства за употреба, кога е тешко соодветно да
се употреби храната во отсуство на такви упатства;
11) во врска со пијалоците кои содржат повеќе од
1,2 % алкохол по волумен, реалната јачина на алкохолот по волумен; и
12) информации за хранливата вредност на храната
изразени во нутритивна табела;
(2) Информациите од став (1) од овој член се изразуваат со зборови и броеви, но тие можат дополнително да се изразат и преку пиктограми или симболи.
Член 6
Дополнителни задолжителни информации за посебни видови храна или посебни категории на прехранбени производи се информации кои се утврдени во прописите за посебните барања за посебни видови храна
или посебни категории на прехранбени производи, во
прописите за квалитет на посебни видови храна или
посебни категории на прехранбени производи и дополнителните задолжителни информации за посебни видови храна или категории на прехранбени производи.
Член 7
(1) Задолжителните информации се наведуваат на
забележително место на начин кој овозможува, лесно
да се видливи, јасно читливи и онаму каде е соодветно,
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неизбришливи. Информациите во никој случај не треба
да бидат скриени, нејасни или делод друга напишана
или сликовна материја или било која друга материја со
која би можело да се попречи претставувањето на задолжителните прехранбени информации.
(2) Без оглед на барањата за посебните видови на
храна, преставувањето на задолжителните информации
на означувањето на прехранбените производи кое се
наоѓаат на пакувањето или се прикачени на производот
треба да се печатат на начин кој ќе обезбеди јасна читливост, со користење на мали букви со големина еднаква или поголема од 1,2 mm.
(3) Во случај кога пакувањето на производот е со
површина помала од 80 cm², големината на малите
букви треба да биде еднаква или поголема од 0,9 mm.
(4) Задолжителните информации кои треба да се наоѓаат во исто видно поле се информациите наведени во
член 5 став 1, точки 1, 5 и 11 од овој правилник.
(5) Одредбите од став (4) од овој член не се применуваат за случаите утврдени во член 10 ставови (1) и
(2) од овој правилник.
Член 8
(1) Задолжителните информации утврдени во член
5 од овој правилник, во случај на продажба на прехранбени производи во оригинално пакување преку далечинска комуникација треба:
1) пред да се склучи набавката сите задолжителни
информации, освен информацијата за датумот на минималната трајност или датумот за „употребливо до“ треба да се достапни до потрошувачот ида се наоѓаат на
материјалот кој ја придружува продажбата на далечина или се дадени преку други соодветни средства кои
се јасно утврдени од страна на бизнис оператор со
храна. Кога се употребуваат други соодветни средства,
задолжителните информации поврзани со храната се
даваат без бизнис оператор со храна да им наплаќа дополнителни трошоци на потрошувачите;
2) сите задолжителни информации поврзани со храната треба да се доставени при доставата на производот.
(2) Во случај на прехранбени производи кои не се
претходно спакувани, а се понудени за продажба преку
средства за далечинска комуникација, задолжителните
информации кои се утврдени во член 33 од овој правилник треба да се достапни на потрошувачот пред да
се склучи договори да се наоѓаат на материјалот кој ја
придружува продажбата на далечина.
(3) Одредбите од точка 1) на став (1) од овој член
не се применуваат на прехранбените производи кои се
нудат за продажба преку автоматски машини за продажба.
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2) Во случај на мало пакување на прехранбен производ, каде најголемата површина е помала од 10 cm²,
треба да ги имаат само информациите наведени во
член 5 став 1, точки 1, 3, 5, и 6 од овој правилник се задолжителни информации, а информацијата за списокот
на состојки се обезбедува преку други средства и треба
да биде достапен на барање на потрошувачот.
(2) Исклучок за означување на задолжителните информации за нутритивната вредност (нутритивната табела) е за прехранбените производи наведени во Прилог 4, кој е составен дел на овој правилник.
(3) Означувањето на пијалоците кои содржат повеќе од 1,2 % волуменски проценти на алкохол не треба
да ги содржат задолжителни информации наведени во
член 5 став (1) точка 12 од овој правилник.
Поглавје 2
Детални одредби за задолжителните
информации

Член 9
Информациите поврзани со храната кои треба да се
наоѓаат на пакувањето на храната треба да се на македонски јазик.

Член 11
(1) Во случај кога се работи за производ од увоз се
користи името на храната под кое е произведен и ставен во промет во земјата на производство и под истото
име се пушта во промет во Република Македонија, ако
ги исполнува посебните барања за безбедност утврдени
во посебни прописи за одделни видови храна или за
посебни категории храна.
(2) Кога информациите дадени во член 5 од овој
правилник се недоволни за потрошувачот да ја знае
вистинската природа на храната и да ја разликува од
храната со која можат да ја заменат, името на храната
ќе биде придружено со описни информации кои се појавуваат блиску до името на храната.
(3) Во исклучителни случаи кога името на храната
утврдена во земјата на производство не е доволно за да
обезбеди точни информации за потрошувачите за производот кој се става во промет и кога името на храната
со кое е означена во земјата на производство е толку
различна во однос на нејзиниот состав или производство, од храната позната под тоа името во Република
Македонија, името на храната се придружува со други
описни информации кои се појавуваат блиску до името
на храната и се разбирливи за потрошувачот.
(4) Името на храната/прехранбениот производ не
треба да биде заменето со името кое е трговска марка,
име заштитено како интелектуална сопственост, име на
бренд или измислено име.
(5) Посебни барања за името на храната и информации кои ја придружуваат се дадени во Прилог 5, кој е
составен дел на овој правилник.

Член 10
(1) Одредени задолжителни информации поврзани
со храната не се наведуваат само во следните случаи:
1) Во случај на стаклени шишиња за повторна употреба кои се неизбришливо означени и кои за тоа немаат ознака, прстен или ланче, само информациите наведени во член 5 став 1, точки 1, 3, 5, 6 и 12 од овој правилник се задолжителни информации.

Член 12
(1) Списокот на состојки треба да биде наведен на
означувањето со соодветно име кое содржи или го
вклучува зборот „состојки“. Тој ги вклучува сите состојки на храната, во опаѓачки редослед според тежината, како што е запишано во текот на производството
на храната, во производната спецификација.
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(2) Состојките се назначуваат според нивното специфично име, во согласност со правилата утврдени во
член 11 од овој правилник и во Прилог 5 на овој правилник.
(3) Сите состојки кои се присутни во облик на конструирани нано материјали, јасно се наведуваат во списокот на состојки. Имињата на тие состојки се проследени со зборот „нано“ во загради.
(4) Правила за примена на ставовите (1) и (2) од
овој член се утврдени во Прилог 6, кој е составен дел
од овој правилник.
Член 13
За следните прехранбени производи не се бара да
имаат список на состојки како задолжителна информација:
1) свежо овошје и зеленчук, вклучувајќи компири,
кои не се излупени, исечени или на сличен начин обработени;
2) газирана вода, чиј опис посочува дека е газирана;
3) ферментирани оцети добиени исклучително од
еден основен производ, доколку не е додадена друга
состојка;
4) сирење, путер, ферментирано млеко и павлака,
на кои не се додадени други состојки освен млечни
производи, прехранбени ензими и култури од микроорганизми кои се неопходни за производство; или во случајот на сирење, различно од свежо сирење и преработено сирење, солта која е потребна за нивно производство.
5) прехранбени производи кои се состојат од една
состојка, каде:
(а) името на храната е идентично со името на состојката; или
(б) името на храната и овозможува на природата на
состојката јасно да се идентификува.
Член 14
По исклучок на член 15 од овој правилник, следните составни елементи на храната не се треба да се вклучат во списокот на состојки:
1) составните елементи на една состојка кои биле
привремено одделени во текот на процесот на производство и подоцна повторно се внесени, но не во поголема мера од нивните првични соодноси;
2) прехранбените адитиви и прехранбените ензими:
а) чие присуство во дадена храна е единствено резултат на фактот што тие се содржат во една или повеќе состојки од таа храна, во согласност со начелото на
пренесување (carry-over principle) наведено во член 22
од став (1) во точките 1) и 2)од Правилникот за адитиви кои се употребуваат во производство на храна , доколку истите немаат никаква технолошка функција во
крајниот производ или
б) кои се употребуваат како помошни технолошки
средства;
3) носaчи и супстанции кои не се прехранбени адитиви, но се употребуваат на истиот начин и со истата
цел како носачите и кои се употребуваат во количини
кои се строго определени;
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4) супстанции кои не се прехранбени адитиви, но се
употребуваат на истиот начин и со истата цел како и
помошните технолошки средства и сè уште присутни
во крајниот производ, дури и во изменета форма;
5) во случаи кога водата се употребува:
а) во текот на процесот на производство единствено
за повторно внесување на состојка која е употребена во
концентрирана или дехидрирана форма или
б) како течно средство кое вообичаено не се консумира.
Член 15
(1) Состојките кои предизвикуваат алергии или нетолерантности од член 5 став (1) точка 3) на овој правилник треба да ги исполнуваат следните барања:
1) Супстанции или производи кои предизвикуваат
алергии или нетолерантност се наведуваат во списокот
на состојки, во согласност со правилата утврдени во
член 12 став (1) на овој правилник, со јасно упатување
на името на супстанцијата или производот како што се
наведени во Прилог 1 од овој правилник; и
2) името на супстанцијата или производот како што
се наведени во Прилог 1 од овој правилник, треба да
бидат јасно нагласи преку различени видови, форми
или различна големина на буквите и бројките или различна бојата на позадината при што јасно треба да се
разграничат од списокот на состојки.
Во отсуство на список на состојки, наведувањето на
супстанции или производи кои предизвикуваат алергии
или нетолерантност, го опфаќа зборот „содржи“ проследен со името на супстанцијата или производот.
Кога неколку состојки или помошни технолошки
средства во храната потекнуваат од супстанции или
производи кои предизвикуваат алергии или нетолерантност, на означувањето јасно ќе се означи секоја состојка или помошно технолошко средство.
Наведувањето на состојките кои предизвикуваат
алергии или нетолерантности од член 5 став (1) точка
3) од овој правилник, не се бара во случаи каде името
на храната јасно упатува кон супстанцијата или засегнатиот производ.
(2) Одредбите за состојките кои предизвикуваат
алергии или нетолерантности од став (1) на овој член
се применуваат и на храната во угостителските објекти
и храната изложена за самопослужување.
Член 16
(1) Квантитативно означување на количеството на
состојките или категоријата на состојки кое се употребува во производството или подготовката на храната,
се бара, кога состојките или категории на состојки:
1) се појавуваат во името на храната или вообичаено се поврзуваат со името од страна на потрошувачот;
2) се нагласуваат на означувањето со зборови, слики или графика; или
3) е основна за да се карактеризира храната и да се
разграничи од производите, со кои може да се помеша
поради нејзиното име или изглед.
(2) Правилата за примена на одредбата на став (1)
од овој член, вклучувајќи ги и посебните случаи каде
квантитативното означување не се бара во однос на одредени состојки, се дадени во Прилог 7, кој е составен
дел на овој правилник.
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Член 17
(1) Нето-количеството на храна се изразува со употреба на литри, центилитри, милилитри, килограми или
грамови, како што е соодветно:
1) во единици на волумен во случај на течни производи и
2) во единици на тежина во случај на други производи.
(2) Техничките правила за примена на став (1),
вклучувајќи ги и посебните случаи каде наведувањето
на нето-количеството не се бара, се утврдени во Прилог 8, кој е составен дел на овој правилник.
Член 18
(1) Во случајот кога прехранбените производи, заради можноста да подржат раст на микроорганизми, имаат
висок степен на расипливост и затоа е можно после краток временски период да претставуваат директна опасност по здравјето на луѓето, датумот на минималната
трајност се заменува со датумот „да се употреби до“. По
датумот „да се употреби до“, храната се смета дека не е
безбедна во согласност со член 27 ставовите (2), (3), (4)
и (5) од Законот за безбедност на храната2.
(2) Начинот на изразување на датум на трајност е
даден во Прилог 9, кој е составен дел на овој правилник.
Член 19
(1) Во случаи каде се бараат посебни температурни
услови за чување и/или услови за употреба на прехранбените производи, тие барања треба да се назначуваат.
(2) За да се овозможи соодветно чување или употреба на храната по отворање на амбалажата, условите на
чување и/или временскиот рок за консумација, се наведуваат на означувањето или во упатството за употреба.
Член 20
(1) Означувањето на земја на потекло или место на
потекло треба да е во согласност со барањата за означување предвидени посебно за земјоделски производи во
Правилник за формата и содржината на барањето за регистрација на ознака за потекло или географска ознака3
како и за гарантираните традиционални специјалитети и
за заштитата на географските ознаки и ознаките за потеклото за земјоделските производи и прехранбените
производи, наведени во Закон за квалитетот на земјоделските производи4 и Правилникот за начинот на означување и декларирање на месото и производите од месо од
животни од видовите говеда, овци, кози и свињи.
(2) Наведувањето на земјата на потекло или местото на потекло е задолжително во случаи кога :
1) без овој податок може лажно да биде наведен
потрошувачот во однос на вистинската земја на потекло или место на потекло на храната, особено ако информациите кои ја придружаат храната или ознаката
можат да наведат дека храната има различна земја на
потекло или место на потекло;
2) за месото кое е означено согласно со ознаките на
Комбинираната номенклатура („CN“) дадена во Прилог 10, кој е составен дел на овој правилник.
(3) Кога земјата на потекло или местото на потекло
на храната се дадени и кога тие не се исти како оние од
примарната состојка:
1) земјата на потекло или местото на потекло на
примарната состојка исто така се дава; или
2) земјата на потекло или местото на потекло на
примарната состојка се наведуваат како различни од
онаа на храната.
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(4) Задолжителни информации за земјата на потекло или местото на потекло треба да има во случај на:
1) вид на месо поинаков од говедското;
2) млеко;
3) млеко кое се користи како состојка во производство на млечни производи;
4) непреработена храна;
5) производи од една состојка;
6) состојка која представува повеќе од 50 % од храната.
(5) Задолжителни информации за земјата на потекло или местото на потекло за месо кое се користи како
состојка во одреден производ треба да биде на означувањето на производот.
Член 21
Упатствата за употреба на храната треба да се напишани на начин кој овозможува соодветна употреба на
храната.
Член 22
(1) Правилата кои се однесуваат за означувањето на
јачината на алкохолот по волумен, треба да се во согласност со Правилникот за посебните барања за безбедност на жестоките алкохолни пијалоци5.
(2) Реалната јачина на алкохолот по волумен за пијалоците кои содржат повеќе од 1,2 % волумен на алкохол, освен оние наведени во став (1) од овој член, се означуваат во согласност со Прилог 11 кој е составен дел
на овој правилник.
Поглавје 3
Член 23
(1) Одредбите на членовите 24, 25, 26, 27, 28 и 29
од овој правилник не се применуваат на додатоците во
исхраната и природната минерална вода.
(2) Одредбите од членовите 24, 25, 26, 27, 28 и 29
од овој правилник се применуваат на храна за посебна
нутритивна употреба.
Член 24
(1) Задолжителното означување на нутритивните
вредности треба да го содржи следното:
1) енергетска вредност; и
2) количините на масти, заситени масти, јаглехидрати, шеќери, протеини и сол.
(2) Во близина на местото на означувањето на нутритивната вредност, може да се истакне изјава со која се
наведува дека содржината на сол која е наведена е исклучително резултат на природно присутен натриум.
(3) Содржината на задолжителното означување за
нутритивната вредност од став (1) на овој член, може
да се дополни, со наведување на износите на една или
повеќе од следните состојки:
1) моно-незаситени масти;
2) поли-незаситени масти;
3) полиоли;
4) скроб;
5) влакна;
6) било кои од витамините или минералите наведени во Прилог 10, Дел А, точки 1 и 2 на овој правилник.
(4) Кога означувањето на спакуваната храна содржи
податоци за нутритивната вредност од став (1) од овој
член, можат да се повторат и податоците за:
1) енергетската вредност или
2) енергетската вредност заедно со количините на
масти, заситени масти, шеќери и сол.
(5) Содржината на означувањето на пијалоците кои
содржат повеќе од 1,2% волуменски проценти на алкохол може да се ограничи единствено на енергетската
вредност.
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(6) Кога задожителните информации од член 5 од
овој правилник и член 29-д од Законот за безбедност на
храната, се на доброволна основа, означувањето на посебните барања за безбедност на храната која не е спакуванаа содржи податоци за нутритивната вредност,
содржината на означувањето може да се ограничи
единствено на:
1) енергетската вредност или
2) енергетската вредност заедно со количините на
масти, заситени масти, шеќери и сол.
Член 25
(1) Енергетската вредност се пресметува со употреба на факторите за конверзија кои се дадени во Прилог
13, кој е составен дел на овој правилник.
(2) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи кои се наведени во член 24 ставовите
(1), (2), (3), (4) и (5) на овој правилник ќе бидат исти
со енергетските вредности кои се наведени на храната
која се продава.
(3) Информациите за енергетските вредности и количините на нутритивни материи може да се поврзани
со храната по подготовката.
(4) Храната која треба да се подготвува за консумација треба да има доволно информации во упатството
за подготовка на производот.
(5) Означените вредности треба, за секој поединечен случај да бидат пресметаните средни вредности врз
основа на:
1) анализата на храната од производителот;
2) пресметување од познатите или реалните средни
вредности на употребените состојки; или
3) пресметување од општо утврдените и прифатени
податоци.
Член 26
(1) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи наведени во член 24,ставовите (1), (2),
(3), (4) и (5) од овој правилник се изразуваат со употреба
на единици наведени во Прилог 14 од овој правилник.
(2) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи наведени во член 24 од на овој правилник се изразуваат на 100 g или на 100 ml од производот.
(3) Кога означувањето на витамините и минералите
е изразено како процент од референтните дози, кои се
утврдени во Прилог 12 Дел А во точка 1) од овој правилник, референтните дози се во однос на 100 g или на
100 ml од производот.
(4) Освен начинот на изразувањето од став (2) на
овој член, енергетската вредност и количините на нутритивни материи наведени во член 24 ставови (1), (3),
(4) и (5) од овој правилник можат да се изразат, доколку е соодветно, преку процент од референтните внесови утврдени во Прилог 12, Дел Б од овој правилник, во
однос на 100 g или на 100 ml од производот.
(5) Во согласност со став (4) од овој член, следната
дополнителна изјава се наведува во близина на информациите за енергетската вредност и износите на нутритивните материи „Референтен внес на просечен возрасен човек (8 400 kJ/2 000 kcal)“.
Член 27
(1) Енергетската вредност и износите на нутритивните материи наведени во член 26 ставови (1), (2), (3),
(4) и (5) од овој правилник можат да се изразат по порција и/или по единица на консумација, која лесно е
препознатлива од страна на потрошувачот, доколку
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порцијата или единицата која се употребува е наведена
на означувањето и бројот на порциите или единиците
кои се содржат во пакувањето, можат да се наведат:
1) покрај начинот на изразување на 100 g или на
100 ml од производот како што е наведено во член 28
став (2) од овој правилник;
2) покрај начинот на изразување на 100 g или на
100 ml од производот како што е наведено во член 28
став (3) од овој правилник во врска со количините на
витамини и минерали;
3) покрај или наместо начинот на изразување на
100 g или на 100 ml од производот како што е наведено
во член 28 став (4) од овој правилник;
(2) По исклучок од член 28 став (2) на овој правилник, во случаите наведени во член 26 став (3) точка 2) од
овој правилник, износот на нутритивните материи и/или
процентот на референтниот внес утврдени во Прилог 12
Дел Б од овој правилник, можат да се изразат врз основа
на порција или само по единица за консумација. Кога
количините на нутритивните материи се изразени врз
основа на порција или само по единица на консумација
во согласност со став (1) точка 1) од овој член, енергетската вредност се изразува на 100 g или на 100 ml и врз
основа на порција или по единица за консумација.
(3) По исклучок од член 26 став (2) од на овој правилник, во случаите наведени во член 24 став (3) од
овој правилник енергетската вредност и износот на
нутритивните материи и/или процентот на референтниот внес утврден во Прилог 12 Дел Б од овој правилник,
можат да се изразат врз основа на порција или само по
единица за консумација.
(4) Информацијата за порцијата или единицата за
количество се наведуваат блиску до местото на означувањето за нутритивната вредност.
Член 28
(1) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи од член 26 ставовите (1) и (2) од овој
правилник треба да бидат поставени во исто видно
поле. Тие ќе се презентираат заедно во јасена форма и
онаму каде е соодветно, во редослед на презентирање
предвиден како во Прилог 14 на овој правилник.
(2) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи од член 26 ставовите (1) и (2) од овој
правилник ќе се презентираат, ако дозволува просторот, во табеларна форма со подредени броеви. Кога тоа
не го дозволува просторот, означувањето ќе биде во
линеарен облик.
(3) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи од член 26 став (3) од овој правилник,
се презентираат:
1) во главното видно поле и
2) со употреба на големина на буквите во согласност со член 7 став (2) од овој правилник.
(4) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи од член 26 став (3) од овој правилник,
можат да се презентираат во формат различен од оној
определен во став (2) од овој член.
(5) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи од член 26 ставовите (4) и (5) од овој
правилник можат да се презентираат во форма различна од онаа определена во став (2) од овој член.
(6) Во случаите каде енергетската вредност или количината на нутритивните материи во производот е занемарлива, информациите за тие елементи можe да се

2 септември 2015

заменат со изјавата „Содржи занемарливи количини на
...“ и се наведува блиску до означувањето на информацијата за нутритивните материи кога е присутна.
Член 29
Покрај начините на изразување од член 26 ставовите (2) и (4) и член 27 од овој правилник и презентирањето наведено во член 28 став (2) од овој правилник,
енергетската вредност и износот на нутритивните материи од член 26 ставови (1), (2), (3), (4) и (5) од овој
правилник, можат да се наведат со други облици на изразување и/или да се претстават со употреба на графички облици или симболи, освен зборови или броеви,
доколку се исполнети следните барања:
1) се засноваат врз цврсто и научно важечко истражување за заштита на потрошувачите и лажно не го наведуваат потрошувачот, како што е наведено во член
29-а од Законот за безбедност на храната;
2) нивниот развој е резултат од консултацијата со
широк круг на групи на заинтересирани страни;
3) имаат за цел да го олеснат разбирањето на потрошувачот за придонесот или важноста на храната за
енергeтските и нутритивните вредности во начинот на
исхраната;
4) се поддржани од валиден научен доказ за разбирање на тие облици на изразување или презентирање
од страна на просечниот потрошувач;
5) кога се употребуваат други облици на изразување, тие се засноваат или на усогласени референтни
внесови утврдени во Прилог 12 на овој правилник, или
во нивно отсуство, на општо прифатен научен совет за
внес на енергетски или нутритивните вредности;
6) тие се објективни и не се дискриминирачки и
7) нивната примена не создава пречки за слободното движење на стоки.
Член 30
(1) Задолжителни информации за храната која не е
спакувана се следните:
1) името на храната;
2) списокот на состојките;
3) секоја состојка или помошно технолошко средство или друга супстанца, која предизвикува алергии
или нетолерантност и е утврдена во Прилог 1, кој е
составен дел на овој правилник, а се употребува во
производството или подготовката на храната и сè уште
е присутна во крајниот производ, дури и во изменета
форма, треба да биде потенцирана и посебно означена
од другите состојки во списокот на состојки;
4) нето- количината на храната; и
5) датумот на минимална трајност или датумот за
„употребливо до“.
(2) Задолжителните информации за храната во
угостителските објекти треба да бидат означени во менито или на местото на изложување на храната (во случај на самопослужување) и се следните:
1) името на храната;
2) списокот на состојките; и
3) секоја состојка или помошно технолошко средство или друга супстанца, која предизвикува алергии
или нетолерантност и е утврдена во Прилог 1, кој е
составен дел на овој правилник, а се употребува во
производството или подготовката на храната и сè уште
е присутна во крајниот производ, дури и во изменета
форма, треба да биде потенцирана и посебно означена
од другите состојки во списокот на состојки.
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ГЛАВА 4
ДОБРОВОЛНИ ИНФОРМАЦИИ
ЗА ХРАНАТА
Член 31
(1) Кога информациите за храната од членовите 5 и
6 од овој правилник се даваат на доброволна основа,
тие информации треба да бидат во согласност со барањата утврдени во Глава 3 Поглавје 2 и 3 од овој правилник.
(2) Информациите за храната кои се даваат на доброволна основа треба да ги исполнуваат следните барања:
1) да не го наведуваат лажно потрошувачот, како
што е утврдено во член 29-а од Законот за безбедност
на храната;
2) да не се двосмислени и не го збунуваат потрошувачот и
3) онаму каде е соодветно, да се засноваат на соодветни научни податоци.
Член 32
Доброволните прехранбени информации не треба
да бидат поставени во просторот во кој се наведуваат
задолжителните прехранбени информации.
ГЛАВА 5
ДРУГИ НАЧИНИ НА ОЗНАЧУВАЊЕ
НА ХРАНАТА
Член 33
Освен задолжителните информации од член 29-а
став (1) од Законот за безбедност на храната и член 5
од овој правилник, можат да се користат и дополнителни задолжителни информации за одделни видови храна
или посебни категории на прехранбени производи, согласно со прописите за безбедност и прописите за квалитет, а почитувајки ги следните начела:
1) заштита на здравјето на луѓето;
2) заштита на потрошувачите;
3) спречување на измама и
4) заштита на индустриските и трговските права
на сопственост, ознаки за потеклото, евидентирани
ознаки на потеклото и спречување на нелојална конкуренција.
Член 34
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на означување на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/05).
Член 35
Овој правилник престанува да важи со денот на
пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.
Член 36
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 02-4529/5
19 август 2015 година
Скопје

Директор
на Агенција за храна и
ветеринарство,
м-р Зоран Поповски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ И
АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ
УСТАНОВИ
4278.
Врз основа на член 243 став (7) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14,
132/14, 188/14, 10/15 и 61/15), Директорот на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи на 30.6.2015 година, донесува
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- подготовка на препорака за доделување на акредитација на здравствената установа;
- едукација за изработка на планови за унапредување на квалитетот на здравствената заштита;
- редовни посети во акредитирана здравствена установа во периодот меѓу акредитација и ре-акредитација,
најмалку еднаш годишно.
Член 3
Висината на трошоците за акредитација за акредитација и надоместоците за работа на надворешните
оценувачи кои здравствената установа ги уплаќа на
сметка на Агенцијата за квалитет и акредитација, и истите изнесуваат:

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА И НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА
РАБОТА НА НАДВОРЕШНИТЕ ОЦЕНУВАЧИ
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува висината на трошоците
за акредитација на здравствените установи и надоместоците за работа на надворешните оценувачи во постапката на акредитација на здравствените установи која
ја врши Агенцијата за квалитет и акредитација на
здравствените установи во Република Македонија (во
понатамошниот текст Агенција).
Член 2
Трошоците за постапката на акредитација и надоместоците за работа на надворешните оценувачи, опфаќаат:
- спроведување на обука на болничките координатори за следење на квалитетот на здравствната заштита;
- едукација за самооценување;
- обработка на Барањето (апликацијата) за стекнување на акредитација и проценка на бројот на оценувачки денови;
- комплетно организирање на надворешното оценување од страна на Агенцијата со исплата на надоместоци за работа на надворешните оценувачи;
- изработка на завршен Извештај со препораки за
унапредување на квалитетот на работата во здравствената установа;

Член 4
Висината на надоместоците за работа на надворешните оценувачи изнесува 2500,00 денари во нето износ
за секој оценувачки ден.
Член 5
Со денот на влегување во сила на оваа Одлука
престанува да важи Одлуката за утврдување на висината на трошоците за акредитација и надоместоците за
работа на надворешните оценувачи („Службен весник
на Република Македонија“ бр.92/15).
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согланост
од Владата на Република Македонија.
Бр. 08-201/1
27 август 2015 година
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