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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2273.
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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА, ПРИСТАП НА ДОКУМЕНТИ И ОБЈАВУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО
ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ
Се прогласува Законот за определување на услов за
ограничување за вршење на јавна функција, пристап на
документи и објавување на соработката со органите на
државната безбедност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 јуни 2012 година.
Бр. 07- 2913/1
20 јуни 2012 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА, ПРИСТАП НА ДОКУМЕНТИ И ОБЈАВУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА
БЕЗБЕДНОСТ
I . ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредува:
- условот со кој се ограничува вршењето на јавна
функција,
- постапката за пристап, откривање и употреба на
документите на државната безбедност на Република
Македонија и цивилните и армиските органи на државната безбедност на СФРЈ, во периодот од донесувањето
на Декларацијата на Антифашистичкото собрание на
народното ослободување на Македонија - АСНОМ за
основните права на граѓанинот на Демократска Македонија на Првото заседание на АСНОМ на 2 август
1944 година до денот на започнување на примената на
Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер,
- објавувањето на соработката на лица - кандидати
за носители на јавна функција или јавно овластување,
поранешни и сегашни носители на јавни функции или
поранешни и сегашни вршители на јавна дејност или
јавни овластувања - со органите на државната безбедност и
- надлежноста на Комисијата за верификација на
факти (во натамошниот текст: Комисијата).
Член 2
За извор на информации во смисла на овој закон се
сметаат и оригиналните документи, чувани од:

1) поединци или правни лица и предадени на Комисијата и
2) државните органи без оглед на прописите и актите за рокот на нивното чување или уништување и класификација.
Член 3
(1) Лица опфатени со овој закон се:
1) претседател на Република Македонија;
2) пратеник, претседател и потпретседател на Собранието на Република Македонија;
3) претседател и член на Владата на Република Македонија;
4) градоначалник на општина и на градот Скопје;
5) претседавач и членови на совет на општина и на
градот Скопје;
6) лица кои ги избира и именува Собранието на Република Македонија;
7) судија во Уставниот суд на Република Македонија, судија во Врховниот суд на Република Македонија, апелациони судови, Управниот суд, Вишиот управен суд и основни судови, член на Судскиот совет на
Република Македонија, Јавниот обвинител на Република Македонија, јавните обвинители и член на Советот
на јавни обвинители;
8) народниот правобранител, неговите заменици и
раководни државни службеници во оваа институција;
9) функционери кои раководат со самостојни органи (дирекции, агенции и комисии), органи во состав на
министерствата (управа, биро, служба, архив, инспекторат и капетанија), функционери кои раководат со
управни организации (институти и заводи) и други раководни државни службеници кои ги именува и назначува Владата на Република Македонија;
10) државниот правобранител, неговите заменици и
раководни државни службеници во оваа институција;
11) гувернер, вицегувернер, членови на Советот на
Народната банка и раководни лица вработени во Народната банка;
12) генералниот секретар, заменици на генералниот
секретар и раководни државни службенци во Собранието на Република Македонија;
13) генералниот секретар и раководни државни
службеници во службите на претседателот на Република Македонија;
14) генерални и државни секретари кои се именуваат во другите институции и органи;
15) секретар на општина и секретар на градот Скопје;
16) раководни лица со посебни должности и овластувања, воени и цивилни лица, старешини во Армијата на Република Македонија, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, во казнено-поправните и воспитно-поправните установи, други
полиции (судска, шумска и финансиска) и Агенцијата
за разузнавање, овластените државни ревизори и лица
кои вршат работа и работни задачи на државната ревизија во Државниот завод за ревизија, како и лицата во
Агенцијата за цивилно воздухопловство и во акционерското друштво давател на услуги во воздушниот сообраќај кои вршат работи и задачи на воздухопловен и
стручен персонал од значење за безбедноста на воздушната пловидба;
17) член на Македонската академија на науките и
уметностите;
18) одговорно лице во домашно правно лице и физичко лице кое основа високообразовна установа, лице
избрано во научно-наставно, научно, наставно, соработничко и стручно звање во државна и приватна високообразовна установа;
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19) директори и членови на управен одбор и надзорни одбори на јавно претпријатие чиј основач е Република Македонија или локалната самоуправа;
20) директори и членови на управен одбор на јавна
установа чиј основач е Република Македонија или локалната самоуправа;
21) членови на управни одбори и директори на државни фондови;
22) членови на совет, управен одбор, извршен директор и вработени новинари во јавен радиодифузен сервис;
23) раководни државни службеници согласно со Законот за државните службеници;
24) функционер и раководно лице во органите и организациите кои не се опфатени со Законот за државните службеници;
25) лица и со нив поврзаните лица кои се стекнале
со над 5% од капитал во претпријатијата со општествена сопственост, согласно со Законот за трансформација
на претпријатија со општествен капитал. Под поимот
поврзани лица се подразбираат физички лица кои се во
сродство преку брак или посвојување; деца и родители,
браќа и сестри, полубраќа и полусестри, баби, дедовци
и внуци; на друг начин се крвно поврзани до втор степен; живееле во заедница пет години непрекинато во
однос на родител - старател и дете, маќеа или очув и
посинок и поќерка, снаа, зет и родители на брачните
другари;
26) нотар, извршител, адвокат и медијатор;
27) членови на органи на комори кои се финансираат врз основа на закон;
28) шеф на дипломатска мисија во странска држава
и меѓународна организација, односно конзул;
29) носители на функции во меѓународни организации и институции кандидирани од Република Македонија и
30) вршители на функции и овластувања во други
дејности и служби од јавен карактер регистрирани согласно со закон.
(2) Со овој закон опфатени се и:
1) основачи, носители на раководни функции во органите и телата и вработени новинари во трговско радиодифузно друштво и непрофитна радиодифузна
установа кои имаат дозвола за вршење на радиодифузна дејност и основачи, носители на раководни функции
во органите и телата и вработени новинари во друштва
од областа на печатените медиуми;
2) претседатели, заменици на претседатели, членови на органите и телата на политичките партии;
3) поглавари и членовите на органите и телата на
верските заедници религиозните групи и
4) основачите и членовите на органите и телата на
организации од јавен карактер регистрирани согласно
со закон.
Член 4
(1) Лицето опфатено со овој закон за кое во периодот од донесувањето на Декларацијата на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија - АСНОМ за основните права на граѓанинот
на Демократска Македонија на Првото заседание на
АСНОМ на 2 август 1944 година до денот на започнување на примената на Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер, Комисијата ќе утврди
дека е евидентирано во досиејата на органите на државната безбедност на Република Македонија и цивилните и армиските органи на државната безбедност на
СФРЈ како таен соработник, оперативна врска или таен
информатор при оперативно прибирање известувања и
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податоци (во натамошниот текст: информации) што
биле предмет на обработка, чување и користење од органите на државната безбедност, во облик на автоматизирани или рачни збирки на податоци и досиеја, оформени и водени за одредени лица со кои се кршени или
ограничувани основните права и слободи на граѓаните
од политички или идеолошки причини во комунистичкиот режим и од политички, идеолошки и партиски
причини од 17 ноември 1991 година до денот на започнувањето на примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, го исполнува
условот со кој се ограничува кандидирањето или вршењето јавна функција.
(2) Комисијата донесува решение со кое ја утврдува
соработката со органите на државната безбедност и
правните последици од таквата соработка на лицата опфатени со овој закон.
(3) Комисијата утврдува несоработка со органите
на државната безбедност на лицата опфатени со овој
закон, ако од доставените податоци од органите од членот 20 од овој закон, не може да утврди свесна, тајна,
организирана и континуирана соработка и активност,
утврдена со документ со органите на државната безбедност, во смисла на овој закон.
II. КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ
Член 5
(1) Комисијата е самостоен и независен орган кој ја
води постапката за пристап, откривање и употреба на
документите на органите на државната безбедност, за
објавување на соработката на лица - кандидати за носители на јавна функција или јавно овластување, поранешни и сегашни носители на јавни функции или поранешни и сегашни вршители на јавна дејност или јавни
овластувања - со органите на државната безбедност.
(2) Комисијата има својство на правно лице со седиште во Скопје.
(3) Средствата за работа на Комисијата се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија.
Член 6
(1) Комисијата е составена од 11 члена, односно од
претседател, заменик-претседател и девет члена кои ги
избира и разрешува Собранието на Република Македонија со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот
број пратеници од редот на личности со висок личен и
професионален интегритет. Членовите на Комисијата
се избираат за време од пет години.
(2) Доколку членовите на Комисијата не се изберат
постапката за избор се повторува.
(3) Во повторената постапка за избор на членови на
Комисијата, Собранието на Република Македонија изборот го врши со мнозинство гласови од вкупниот број
пратеници.
(4) Во повторената постапка пратеничката група на
политичката партија во опозиција која има најмногу
пратеници во Собранието на Република Македонија
предлага кандидат за претседател на Комисијата во рок
од два работни дена по завршувањето на повторениот
оглас за избор на членови на Комисијата.
(5) Доколку пратеничката група на политичката
партија во опозиција која има најмногу пратеници во
Собранието на Република Македонија во рокот од ставот (4) на овој член не предложи кандидат, тогаш кандидат за претседател на Комисијата предлага Комисијата за прашањата на изборите и именувањата.
(6) Членовите на Комисијата се разрешуваат со
мнозинство со кое се избрани.
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Член 7
(1) Собранието на Република Македонија објавува
оглас за избор на членови на Комисијата во “Службен
весник на Република Македонија” и најмалку во два
дневни весници, од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и весниците
што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку
20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.
(2) Огласот од ставот (1) на овој член трае 15 дена
од денот на неговото објавување во “Службен весник
на Република Македонија”.
(3) При изборот на членовите на Комисијата се применува начелото на соодветна и правична застапеност.
(4) Кандидатите за членови на Комисијата поднесуваат писмена изјава до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија со која свесно и одговорно тврдат дека не соработувале со органите на државната безбедност.
(5) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија подготвува предлог на листа од толку кандидати колку што
се избираат и ја доставува до Собранието на Република
Македонија.
Член 8
(1) Собранието на Република Македонија од редот
на членовите на Комисијата, на предлог на Комисијата
за прашања на изборите и именувањата на Собранието,
ги избира претседателот и заменик-претседателот на
Комисијата за време од шест месеци.
(2) Собранието на Република Македонија најдоцна
15 дена пред истекот на мандатот на претседателот и
заменик-претседателот на Комисијата го врши изборот
на наредниот претседател и заменик-претседател на
Комисијата.
(3) Постапката за утврдување на соработка со органите на државната безбедност на член на Комисијата,
Комисијата е должна да ја покрене на својата конститутивна седница.
Член 9
(1) Функцијата член на Комисијата се врши професионално.
(2) Функцијата член на Комисијата е неспојлива со
вршење на друга јавна функција, како и со вршење на
друга професија, дејност или должност. Претседателот,
заменик-претседателот и членовите на Комисијата не
можат да бидат членови во органи и тела кои ги избира
или именува Собранието на Република Македонија или
Владата на Република Македонија.
(3) Претседателот на Комисијата ја застапува и
претставува Комисијата.
(4) Коефициентот за определување на платата на
претседателот, заменик-претседателот и членовите на
Комисијата го утврдува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република
Македонија.
Член 10
(1) Комисијата работи на седници на кои присуствуваат повеќе од две третини од членовите на Комисијата.
(2) Комисијата одлуките ги донесува со мнозинство
гласови од вкупниот број членови на Комисијата.
(3) Седницата на Комисијата ја свикува претседателот по сопствена иницијатива, или на писмен предлог
од најмалку три члена на Комисијата.
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(4) Внатрешниот распоред на работата на Комисијата, начинот на доделување на предметите и работата
на седниците на Комисијата се уредуваат со Деловник
на Комисијата кој го донесува Комисијата.
(5) Членовите на Комисијата со класифицираните
информации постапуваат согласно со закон.
Член 11
(1) Својството на член на Комисијата престанува
пред истекот на времето за кое е избран:
- со усвојување на писмена оставка од страна на Собранието на Република Македонија,
- ако Собранието на Република Македонија констатира злоупотреба при вршењето на функцијата член на
Комисијата,
- ако Комисијата утврди дека членот на Комисијата
бил соработник на органите на државната безбедност,
- со трајна загуба на работоспособноста за вршење
на работите на член на Комисијата,
- ако биде разрешен поради неоправдано отсуство
на три седници едноподруго,
- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор во траење од
најмалку шест месеци,
- ако му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност и должност и
- со смрт на член на Комисијата.
(2) Својството на член на Комисијата не престанува
со исполнување на условите за старосна пензија.
(3) На местото на член на Комисијата чие својство
престанало пред истекот на времето за кое е избран, се
избира нов член чиј мандат трае до истекот на времето
на членот на Комисијата на чие место се избира.
(4) Претседателот на Собранието на Република Македонија е должен да го стави на дневен ред на седницата изборот на нов член на Комисијата во рок од 30
дена од денот на завршувањето на огласот за именување на член на Комисијата.
Член 12
(1) Член на Комисијата не може да биде лице кое е
член на орган на политичка партија, ниту лице кое е
осудено со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор во траење од најмалку
шест месеци или ако му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност и должност.
(2) Член на Комисијата не може да биде лице кое во
периодот утврден во членот 4 од овој закон било претседател на државата, претседател и потпретседател на
Собранието на Република Македонија, претседател и
член на Владата на Република Македонија, вработен во
органите за државна безбедност, или избрани лица кои
претходно работеле или работат во институции кои
согласно со овој закон се задолжени да соработуваат со
Комисијата.
Член 13
Постапката за разрешување на член на Комисијата,
кој неоправдано отсуствува на три седници едноподруго, може да покрене претседателот на Комисијата или
најмалку три нејзини члена.
Член 14
Комисијата ги има следниве надлежности:
- собира, истражува, анализира и оценува документи кои содржат информации за активностите согласно
со членот 4 од овој закон,
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- објавува имиња на лица, кандидати за носители на
јавна функција или јавно овластување, поранешни и сегашни носители на јавни функции или поранешни и сегашни вршители на јавна дејност или јавни овластувања чија соработка е утврдена со органите на државната
безбедност,
- овозможува пристап на физички лица до информациите собрани за нив, во смисла на овој закон, на
нивно барање, на барање на нивните роднини по права
линија до втор степен вклучително и на лица овластени
од нив со полномошно заверено на нотар,
- издава документи за соработката на физички лица
со органите на државната безбедност, во смисла на
овој закон,
- покренува постапка по иницијатива на трети лица,
- ги информира надлежните органи за натамошно
постапување,
- донесува Деловник за работа,
-изготвува шестмесечен извештај за својата работа
и го доставува до Собранието на Република Македонија,
- одржува соработка со слични меѓународни институции,
- води регистар согласно со членот 15 од овој закон
и
- врши и други работи определени со овој закон.
Член 15
(1) Комисијата води регистар на лицата за кои ќе
утврди дека го исполнуваат условот со кој се ограничува вршењето на јавна функција.
(2) Содржината, формата и начинот на водењето на
регистарот од ставот (1) на овој член ги пропишува Комисијата.
(3) Регистарот од ставот (1) на овој член се објавува
на веб страницата на Комисијата.
(4) По истекот на времетраењето на примената на
овој закон, Комисијата е должна да го предаде регистарот од ставот (1) на овој член на Државниот архив на
Република Македонија.
Член 16
Комисијата до органите од членот 18 од овој закон
доставува списоци на лица кандидати за носители на
јавни функции или јавни овластувања, поранешни и сегашни носители на јавни функции или поранешни и сегашни вршители на јавна дејност или јавни овластувања.
Член 17
При извршувањето на надлежностите од овој закон
Комисијата бара и добива бесплатни информации од:
- органите на државната безбедност,
- државните органи и органите на локалната самоуправа и
- физички и правни лица.
Член 18
(1) Под органи на државната безбедност со кои соработува Комисијата се сметаат Управата за безбедност и контраразузнавање при Министерството за внатрешни работи, Воената служба за безбедност и разузнавање при Министерството за одбрана и Агенцијата
за разузнавање.
(2) Под други органи со кои соработува Комисијата
се смета Државниот архив на Република Македонија.
(3) Под органи на државната безбедност на кои се
однесува соработката од членот 4 од овој закон се сметаат Управата за безбедност и контраразузнавање при
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Министерството за внатрешни работи, Воената служба
за безбедност и разузнавање при Министерството за
одбрана и Агенцијата за разузнавање и нивните правни
претходници во Република Македонија и поранешната
СФРЈ, во периодот од донесувањето на Декларацијата
на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија - АСНОМ за основните права на
граѓанинот на Демократска Македонија на Првото заседание на АСНОМ на 2 август 1944 година до денот
на започнувањето на примената на Законот за слободен
пристап до информации од јавен карактер.
(4) Под соработка, во смисла на овој закон, се смета
свесна, тајна, организирана и континуирана соработка
и активност, утврдена со документ, со органите на државната безбедност, во својство на таен соработник,
оперативна врска или таен информатор (во натамошниот текст: таен соработник) при оперативно прибирање
на информации што биле предмет на обработка, чување и користење од органите на државната безбедност,
во облик на автоматизирани или рачни збирки на податоци и досиеја, оформени и водени за одредени лица со
кои се кршени или ограничувани основните права и
слободи на граѓаните од политички или идеолошки
причини во комунистичкиот режим и од политички,
идеолошки и партиски причини од 17 ноември 1991 година до денот на започнувањето на примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и од која е остварена материјална корист или погодности при вработување или напредување во службата.
(5) Свесна, тајна, организирана и континуирана соработка, утврдена со документ со органите на државната безбедност, во смисла на овој закон, постои и тогаш
кога лицето определено со овој закон постапувало во
службено својство во судска постапка или постапка
пред државен орган или организација која врши јавни
овластувања, со која друго лице се лишува од одредени
права, или му се ограничуваат правата или му се наметнуваат извесни обврски нешто да прави, не прави
или трпи, или му се одредува извесна казнена или друга принудна мерка, доколку знаело или морало да знае
дека постапката се води исклучиво заради примена на
иделошко-политички и партиски ставови и мерила кои,
отворено или прикриено, се прикажуваат како правни
правила или мерки.
(6) За наредбодател, во смисла на овој закон, се
смета службено лице кое вршејќи ја својата функција
со писмен документ наредил или одобрил дејствување
со кое се кршени или ограничувани основните слободи
и права на граѓаните.
(7) За корисник на информациите на тајниот соработник се смета лицето определено со овој закон, за
кое постои писмен документ дека добивал информации
од органите на државната безбедност врз основа на кои
носело или учествувало во носење на одлуки со кои се
кршени или се ограничени основните права и слободи
на граѓаните од идеолошко-политички причини, или
лице кое се послужило со информациите од тајниот соработник заради остварување на лична материјална корист или погодности при вработување или напредување во службата.
Член 19
Стручните, административните и техничките работи на Комисијата ги врши Секретаријат како стручна
служба на Комисијата со кој раководи генералниот секретар на Комисијата, именуван од Комисијата, за време од пет години.
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III. ОБВРСКА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА
БЕЗБЕДНОСТ И ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ
Член 20
(1) Управата за безбедност и контраразузнавање
при Министерството за внатрешни работи, Воената
служба за безбедност и разузнавање при Министерството за одбрана, Агенцијата за разузнавање и Државниот архив на Република Македонија се должни на Комисијата да и ги стават на увид и располагање сите релевантни податоци, списи и други
документи (во натамошниот текст: податоци), во
смисла на овој закон.
(2) Надлежните органи од ставот (1) на овој член
постапуваат по барањата на Комисијата во роковите
утврдени со овој закон, а кога барањата се однесуваат
за кандидати за носители на јавни функции во рок од
24 часа.
(3) Податоци во оригинал, иницијативи и претставки до Комисијата можат да достават и трети лица.
(4) За разгледување на одделни прашања Комисијата може да побара мислење од стручни домашни и
странски експерти и други лица и да ги покани да учествуваат на седница на Комисијата.
Член 21
(1) Органите од членот 20 од овој закон со кои соработува Комисијата го организираат подготвувањето
и предавањето на податоците, во смисла на овој закон,
на Комисијата.
(2) Органите од ставот (1) на овој член на Комисијата и доставуваат:
- податоците за лица кандидати за носители на јавни функции или јавни овластувања, поранешни или сегашни носители на јавни функции или поранешни и сегашни носители на јавни дејности или јавни овластувања кои соработувале со органите на државната безбедност, во смисла на овој закон, и
- други материјали побарани од страна на Комисијата.
Член 22
(1) Органите од членот 20 од овој закон се должни
до Комисијата да ги достават бараните податоци во рок
не подолг од 30 дена од денот на приемот на барањето
од Комисијата.
(2) Ако органите од членот 20 од овој закон не постапат во рокот од ставот (1) на овој член Комисијата е
должна веднаш, а најдоцна во рок од три дена, да го извести органот надлежен за избор и именување на одговорното лице на органите од членот 20 од овој закон.
(3) Ако органите од членот 20 од овој закон не постапат по барањето на податоци од Комисијата и по
истекот на 30 дена од денот на доставувањето на известувањето на Комисијата до органот надлежен за избор
и именување на одговорното лице на органите од членот 20 од овој закон Комисијата е должна веднаш, а
најдоцна во рок од три дена, да го извести Собранието
на Република Македонија.
IV. ОБВРСКИ НА ГРАЃАНИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ
Член 23
(1) Кога се повикани службени лица и граѓани се
должни да се појават пред Комисијата во рок од седум
дена со цел да ги предадат информациите и документите кои се побарани од нив.
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(2) Органите кои ги чуваат базите на податоци и водат регистри за лицата - поранешни или сегашни носители на јавни функции или поранешни или сегашни вршители на јавни дејности или јавни овластувања се
должни, по поднесено барање од Комисијата, да го достават целосното име, татково име и презиме, ЕМБГ и
позицијата на овие лица во органот, како и да ги обезбедат информациите за кадровски промени од период
утврден со овој закон.
(3) Органите од ставот (2) на овој член ги доставуваат до Комисијата бараните податоци во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето од ставот (2) на
овој член.
Член 24
(1) Физичките и правните лица и институциите кои
поседуваат оригинални документи на органите на државната безбедност се должни да ги предадат истите
на Комисијата.
(2) Документите од ставот (1) на овој член може да
бидат предадени лично, преку пошта, или на друг начин.
Член 25
Физичките и правните лица и институции не смеат
да објавуваат ниту на друг начин ќе ги откријат документите или делови од нив, кои утврдуваат соработка
на лицата опфатени со овој закон со органите на државната безбедност.
V. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ И ОБЈАВУВАЊЕ
НА СОРАБОТКА СО ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА
БЕЗБЕДНОСТ
Член 26
Утврдување на соработка со органите на државната
безбедност се врши за:
- лица кандидати за носители на јавна функција или
јавно овластување,
- лица носители на јавни функции или јавни овластувања и
- лица кои биле носители на јавна функција или јавно овластување во периодот утврден со овој закон.
Член 27
(1) Државната изборна комисија во рок од 24 часа
од моментот на давањето на неотповикливата писмена
изјава за кандидирање предвидена во Изборниот законик ќе ја достави листата на кандидати до Комисијата
за проверка. Резултатите од проверката на лицата веднаш, а најдоцна наредниот ден од денот на добивањето
на податоците од органите од членот 20 од овој закон
ќе бидат доставени до Државната изборна комисија.
(2) Органот или телото за кандидирање или конкурирање или функционерот кој раководи со органот кој
спроведува постапка за избор и именување на јавна
функција или вршење на јавни овластувања во рок од
24 часа ја доставуваат листата на кандидати до Комисијата за проверка. Резултатите од проверката на лицата, во рок не подолг од седум дена од денот на добивањето на податоците од органите од членот 20 од овој
закон, ќе бидат доставени до органот или телото за
кандидирање или конкурирање.
(3) Резултатите од проверката на лицата ќе бидат
објавени и на веб страницата на Комисијата.
(4) Изборните органи, по приемот на решението од
Комисијата со кое се утврдува соработка со органите
на државната безбедност на лице кандидирано за носител на јавна функција на поднесена листа на кандидат
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или кандидати, постапуваат како кон неправилност која треба да се отстрани во постапката за кандидирање
предвидена во Изборниот законик.
(5) Друг орган или тело надлежно за кандидирање,
или функционер кој раководи со органот, по приемот
на решението од Комисијата со кое се утврдува соработка со органите на лице кандидирано за носител на јавна функција или за вршење на јавни овластувања постапува како кон неисполнет услов во постапка за кандидирање или конкурирање.
Член 28
(1) Лицето носител на јавна функција или јавно овластување, за кое Комисијата по завршувањето на проверката ќе утврди дека соработувало со органите на државната безбедност во периодот определен со членот 4
од овој закон, го исполнува условот со кој му се ограничува правото за вршење на јавна функција или јавно
овластување во периодот на примената на овој закон.
(2) Комисијата веднаш, а најдоцна во рок од три дена по завршувањето на постапката за проверка и известувањето на лицето од ставот (1) на овој член за постоење на доказ за соработка со органите на државната
безбедност, решението со кое се утврдува соработка
со органите на државната безбедност го објавува на веб
страницата на Комисијата и го доставува до Собранието на Република Македонија, Владата на Република
Македонија Државната изборна комисија и органот
или телото за конкурирање или кандидирање за лицето
носител на јавна функција или јавни овластувања, заради покренување на постапка за разрешување.
(3) Решението со кое се утврдува соработка со органите на државната безбедност, Комисијата го донесува
во рок не подолг од 15 дена од денот на добивањето на
податоците од органите од членот 20 од овој закон.
Член 29
(1) Лицето кое било носител на јавна функција или
јавно овластување, за кое Комисијата по завршувањето
на проверката ќе утврди дека соработувало со органите
на државната безбедност во периодот определен со
членот 4 од овој закон, му се ограничува правото за вршење на јавна функција или јавно овластување во периодот на примената на овој закон.
(2) Комисијата веднаш, а најдоцна во рок од три дена по завршувањето на постапката за проверка и известувањето на лицето од ставот (1) на овој член за постоење на доказ за соработка со органите на државната
безбедност, решението со кое се утврдува соработка со
органите на државната безбедност го објавува на веб
страницата на Комисијата и го доставува до Собранието на Република Македонија, Владата на Република
Македонија и Државната изборна комисија за лицето
кое било носител на јавна функција или јавно овластување, а кое соработувало со органите на државната безбедност.
(3)Решението со кое се утврдува соработка со органите на државната безбедност Комисијата го донесува
во рок не подолг од 15 дена од денот на добивањето на
податоците од органите од членот 20 од овој закон.
Член 30
(1) Утврдување на соработка со органите на државната безбедност Комисијата врши и по поднесено писмено барање од:
1) трговско радиодифузно друштво, непрофитна радиодифузна установа кои имаат дозвола за вршење на
радиодифузна дејност и печатените медиуми, во однос
на основачите, носителите на раководни функции и
нивните вработени новинари;
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2) политичките партии во однос на претседателите,
заменик-претседатели, членови на органите и телата и
нивните членови;
3) верските заедници и религиозните групи во однос на нивните поглавари членови во органите и телата
и
4) организации од јавен карактер регистрирани согласно со закон, во однос на нивните основачи, носители на раководни функции и членови во органите и телата.
(2) Барањето од ставот (1) на овој член ќе биде потпишано од страна на застапниците на правните лица од
ставот (1) на овој член. Кон барањето се приложува и
писмена согласност од страна на лицето на кое ќе се
изврши проверка од страна на Комисијата.
(3) Резултатите од проверката ќе бидат доставени
во писмена форма до барателот на информацијата од
ставот (1) на овој член во рок од 15 дена од денот на
поднесувањето на барањето. Лицето над кое е спроведена проверката ќе биде известено доколку постои доказ за соработка со органите на државната безбедност,
а решението ќе биде објавена на веб страницата на Комисијата во рок не подолг од три дена од денот на доставувањето на известувањето за резултатите од спроведената проверка.
Член 31
(1) Решението со кое се утврдува соработка со органите на државната безбедност содржи цело име и презиме, ЕМБГ, дата и место на раѓање, псевдоними кои
ги користел и документи кои биле употребени како доказ за негова соработка со органите на државната безбедност, јавна функција или јавно овластување за кое е
кандидат да го врши, го врши или го вршел.
(2) Личните податоци на лицата соработници со органите на државната безбедност, не претставуваат лични податоци, во смисла на овој закон, за заштита на
лични податоци.
(3) Лицето над кого се врши проверка ќе биде известено од страна на Комисијата за резултатите од спроведената проверка. Решението од ставот (1) на овој
член ќе биде објавена на веб страницата на Комисијата
во рок не подолг од три дена од денот на доставувањето на известувањето за резултатите од спроведената
проверка.
(4) На веб страницата на Комисијата, со решението
од ставот (1) на овој член, ќе бидат објавени и документи кои биле употребени како доказ за утврдување
на соработка на лицето со органите на државната безбедност.
(5) Против решението на Комисијата, во рок од
осум дена од денот на приемот на решението, може да
се поведе постапка пред надлежен суд заснована на начелата на приоритет и итност.
(6) Ако не се покрене постапка во рокот од ставот
(5) на овој член решението на Комисијата станува конечно.
(7) По конечното решение на Комисијата нема право на жалба.
Член 32
(1) Надлежниот суд во рок од пет дена покренува
постапка која е итна во која одлучува по барањето за
утврдување на несоработка со органите на државната
безбедост.
(2) За покренувањето на постапка пред надлежен
суд подносителот ја известува Комисијата.
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(3) По правосилноста на одлуката на надлежниот
суд, со која се потврдува решението на Комисијата, решението на Комисијата станува конечно.
(4) По конечното решение на Комисијата нема право на жалба.
Член 33
(1) Податоците за лицата нема да бидат објавени само во следниве случаи кога:
1) лицето е починато и
2) лицето ќе ја повлече својата кандидатура за јавна
функција или јавно овластување или ќе поднесе оставка како носител на јавна функција или јавно овластување три дена пред писменото известување за резултатите од спроведената проверка.
(2) Одредбата од ставот (1) на овој член нема да се
применува на лица утврдени во листите за кандидати
за носители на јавни функции согласно со Изборниот
законик. Доколку се утврди соработка со органите за
државната безбедност името на тоа лице задолжително
ќе се објави на веб страницата на Комисијата и ќе биде
доставено до Државната изборна комисија.
VI. ПРИСТАП ДО ДОКУМЕНТИТЕ НА ОРГАНИТЕ
НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ
Член 34
(1) Секое лице има право на пристап до информациите собрани за него, во смисла на овој закон, со цел
да се утврди соработка со органите на државната безбедност.
(2) Правото од ставот (1) на овој член ќе биде искористено доколку се поднесе писмено барање до Комисијата од страна на самото лице или од страна на овластен застапник (адвокат) со полномошно заверено на
нотар. Прилог на барањето е потпишана писмена изјава за не објавување на податоците за кои барателот
разбрал.
(3) Комисијата ќе одговори писмено на барањето од
ставот (2) на овој член во рок од 15 дена и ќе го извести барателот за времето и местото каде ќе се изврши
проверка на документите.
(4) Пристапот согласно со ставот (1) на овој член ќе
вклучува:
1) лична проверка на документите;
2) правење на копија од документите и
3) разоткривање на идентитетот на лицето/та - таен
соработник, во смисла на овој закон.
(5) Онаму каде што содржината од документите можат да предизвикаат сериозно кршење на правата и интересите на трети странки, чии имиња се спомнуваат
во документите и притоа не постои писмена согласност
од нив или од нивните наследници, ќе биде направена
копија од документите без податоците за третите
странки.
(6) Во случајот од ставот (4) на овој член лицето
кое ги бара документите ќе потпише изјава за не објавување на податоците за кои разбрал.
(7) Лицето чија соработка со органите на државната
безбедност е утврдена има право да биде запознаен со
документите со кои се докажува неговата соработка.
Член 35
(1) Секое лице има право на:
1) пристап до документите, во смисла на овој закон,
од органите на државната безбедност чувани во Државниот архив на Република Македонија, за научно истражување и образовни активности, согласно со одредби-
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те од Законот за слободен пристап до информации од
јавен карактер и прописите и актите за работа на Државниот архив на Република Македонија.
(2) Правото од ставот (1) точка 1 на овој член ќе биде искористено доколку се поднесе писмено барање до
Државниот архив на Република Македонија. Прилог на
барањето е потпишана писмена изјава за не објавување
на податоците за кои барателот разбрал.
(3) Државниот архив на Република Македонија ќе
одговори писмено на барањето од ставот (2) на овој
член во рок од 15 дена и ќе го извести барателот за времето и местото каде ќе се изврши проверка на документите.
Член 36
(1) Не се откриваат и јавно не се објавуваат документи чие откривање или јавно објавување би ја загрозиле државната безбедност или би ги загрозила или
влошила интересите на Република Македонија во меѓународните односи, или би создало сериозна опасност
по животот на некое лице.
(2) За да не биде откриен или јавно објавен документ соодветната служба за безбедност доставува
предлог до Комисијата. Комисијата носи решение кое е
конечно и нема право на жалба.
(3) Документите од ставот (1) на овој член кои не
треба да бидат откриени или јавно објавени се чуваат
во Државниот архив на Република Македонија согласно со прописите и актите за работа на Државниот архив на Република Македонија.
VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 37
(1) Тој што ќе изврши прикривање, замена, бришење, додавање, уништување или неовластено објавување на податоци поврзани со соработка на лицата со органите на државната безбедност ќе се казни со парична
казна или со казна затвор до една година.
(2) Ако делото од ставот (1) на овој член го стори
службено лице во вршење на службата ќе се казни со
затвор од најмалку четири години.
Член 38
(1) Тој што ќе поттикне извршување прикривање,
замена, бришење, додавање, уништување или неовластено објавување на податоци поврзани со соработка
на лицата со органите на државната безбедност ќе се
казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Ако делото од ставот (1) на овој член го стори
службено лице во вршење на службата ќе се казни со
затвор од три месеци до три години.
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 39
(1) Комисијата за верификација на факти основана
согласно со Законот за определување на дополнителен
услов за вршење на јавна функција („Службен весник
на Република Македонија“ број 14/2008, 64/2009 и
24/11) продолжува да работи согласно со одредбите од
овој закон.
(2) Мандатот на членовите на Комисијата избрани
согласно со Законот за определување на дополнителен
услов за вршење на јавна функција („Службен весник
на Република Македонија“ број 14/2008, 64/2009 и
24/11) престанува со истекот на времето за кое се избрани согласно со Законот за определување на допол-
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нителен услов за вршење на јавна функција („Службен
весник на Република Македонија“ број 14/2008,
64/2009 и 24/11).
Член 40
Започнатите постапки за утврдување на соработка
со органите на државната безбедност започнати согласно со Законот за определување на дополнителен услов
за вршење на јавна функција (“Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 64/2009 и 24/21) ќе
завршат согласно со одредбите од овој закон.
Член 41
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за определување на дополнителен услов за вршење на јавна функција (“Службен
весник на Република Македонија“ број 14/2008,
64/2009 и 24/11).
Член 42
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува десет години од денот на изборот на составот на Комисијата за верификација на
фактите согласно со Законот за определување на дополнителен услов за вршење на јавна функција
(„Службен весник на Република Македонија“ број
14/2008, 64/2009 и 24/11).
__________
L I GJ
PËR PERCAKTIMIN E KUSHTIT PËR KUFIZIM
TË KRYERJES SË FUNKSIONIT PUBLIK, QASJE
NË DOKUMENTE DHE PUBLIKIM TË BASHKEPUNIMIT ME ORGANET E SIGURIMIT SHTETEROR
I. DISPOZITA TË PERGJITHSHME

lik,

Neni 1
Me kete ligj rregullohet:
- kushti me të cilin kufizohet kryerja e funksionit pub-

- procedura për qasje, zbulim dhe perdorim të dokumenteve të sigurimit shteteror të Republikes së Maqedonise dhe organeve civile dhe të armates së sigurimit shteteror
të RSFJ-së, në periudhen nga miratimi i Deklarates së Kuvendit Antifashist të Clirimit Kombetar të Maqedonise KACKM-së për të drejtat themelore të qytetarit të Maqedonise Demokratike në Mbledhjen e pare të KACKM-së më 2
gusht 1944 deri në diten e fillimit të zbatimit të Ligjit për
qasje të lire në informata me karakter publik,
- publikimi i bashkepunimit të personave-kandidate për
bartes të funksionit publik ose autorizimit publik, ish-bartes dhe bartes të tanishem të funksioneve publike ose ishkryeres dhe kryeres të tanishem të veprimtarise publike ose
autorizimeve publike - me organet e sigurimit shteteror dhe
- kompetenca e Komisionit për Verifikimin e Fakteve
(në tekstin e metejme: Komisioni).
Neni 2
Burim informatash sipas ketij ligji konsiderohen edhe
dokumentet origjinale, të ruajtura nga:
1. individe ose persona juridike dhe të dorezuara Komisionit dhe
2. organe shteterore pa marre parasysh rregullat dhe
aktet për afatin e ruajtjes ose asgjesimit dhe klasifikimit të
tyre.
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Neni 3
(1) Persona të perfshire me kete ligj, jane:
1) presidenti i Republikes së Maqedonise;
2) deputeti, kryetari dhe nenkryetari i Kuvendit të Republikes së Maqedonise;
3) kryetari dhe anetari i Qeverise së Republikes së Maqedonise;
4) kryetari i komunes dhe i qytetit të Shkupit;
5) kryesuesi dhe anetaret e keshillit të komunes dhe të
qytetit të Shkupit;
6) personat që i zgjedh dhe emeron Kuvendi i Republikes së Maqedonise;
7) gjykatesi në Gjykaten Kushtetuese të Republikes së
Maqedonise, gjykatesi në Gjykaten Supreme të Republikes
së Maqedonise, gjykatat e apelit, Gjykaten Administrative,
Gjykaten e Larte Administrative dhe gjykatat themelore,
anetari i Keshillit Gjyqesor të Republikes së Maqedonise,
Prokurori Publik i Republikes së Maqedonise, prokuroret
publike dhe anetari i Keshillit të Prokuroreve Publike;
8) Avokati i Popullit, zevendesit e tij dhe nepunesit
shteterore udheheqes në kete institucion;
9) funksionaret që udheheqin me organet e pavarura
(drejtorite, agjencite dhe komisionet), organet në perberje
të ministrive (drejtori, byro, sherbim, arkiv, inspektorat dhe
kapitaneri), funksionaret që udheheqin me organizatat administrative (institute dhe ente) dhe nepunesit tjere shteterore udheheqes që i emeron dhe cakton Qeveria e Republikes së Maqedonise;
10) Avokati Shteteror, zevendesit e tij dhe nepunesit
shteterore udheheqes në kete institucion;
11) guvernatori, zevendesguvernatori, anetaret e Keshillit të Bankes Popullore dhe personat udheheqes të punesuar në Banken Popullore;
12) sekretari i pergjithshem, zevendesit e sekretarit të
pergjithshem dhe nepunesit shteterore udheheqes në Kuvendin e Republikes së Maqedonise;
13) sekretari i pergjithshem dhe nepunesit shteterore
udheheqes në sherbimet e Presidentit të Republikes së Maqedonise;
14) sekretaret e pergjithshem dhe shteterore që emerohen në institucione dhe organe tjera;
15) sekretari i komunes dhe sekretari i qytetit të Shkupit;
16) personat udheheqes me detyra dhe autorizime të
vecanta, personat ushtarake dhe civile, eproret në Armaten
e Republikes së Maqedonise, Ministrine e Mbrojtjes, Ministrine e Puneve të Brendshme, në institucione ndeshkimore-permiresuese dhe edukuese-permiresuese, polici tjera
(gjyqesore, pyjore dhe financiare) dhe Agjencine për Zbulim, revizoret e autorizuar shteterore dhe personat që kryejne pune dhe detyra pune të revizionit shteteror në Entin
Shteteror të Revizionit dhe personat në Agjencine për Aviacion Civil dhe në shoqeri aksionare dhenes të sherbimeve
në komunikacionin ajror që kryejne pune dhe detyra të personelit të aviacionit dhe profesional me rendesi për sigurine e aviacionit;
17) anetari i Akademise Maqedonase të Shkencave dhe
Arteve;
18) personi pergjegjes në personin juridik vendor dhe
personi fizik që themelon institucion të arsimit të larte, personi i zgjedhur në titull shkencor-mesimor, shkencor, mesimor, bashkepunetor dhe profesional në institucionin shteteror dhe privat të arsimit të larte;
19) drejtoret dhe anetaret e keshillit drejtues dhe keshillave mbikeqyrese të ndermarrjes publike themelues i së ciles eshte Republika e Maqedonise ose vetadministrimi lokal;

Стр. 10 - Бр. 86

20) drejtoret dhe anetaret e keshillit drejtues të institucionit publik, themelues i të cilit eshte Republika e Maqedonise ose vetadministrimi lokal;
21) anetaret e keshillit drejtues dhe drejtoret e fondeve
shteterore;
22) anetaret e keshillit, keshillit drejtues, drejtori ekzekutiv dhe gazetaret e punesuar në servisin radiodifuziv
publik;
23) nepunesit shteterore udheheqes, në pajtim me Ligjin për nepunes shteterore;
24) funksionari dhe personi udheheqes në organe dhe
organizata që nuk jane perfshire me Ligjin për nepunes
shteterore;
25) personat dhe personat e lidhur me ta që kane fituar
mbi 5% të kapitalit në ndermarrje me pronesi shoqerore, në
pajtim me Ligjin për transformim të ndermarrjeve me kapital shoqeror. Me nocionin persona të lidhur nenkuptohen
personat fizike që jane farefis nepermjet marteses ose
adoptimit; femije dhe prinder, vellezer dhe motra, vellezer
dhe motra nga njeri prind, gjyshet, gjysherit dhe nipat; në
menyre tjeter jane në lidhje gjaku deri në shkalle të dyte;
kane jetuar në bashkesi pese vite panderprere në marredhenie prind-tutor dhe femije, njerka ose njerku dhe të biresuarit, nusja, dhendri dhe prinderit e bashkeshorteve.
26) noteri, permbaruesi, avokati dhe ndermjetesuesi;
27) anetaret e organeve të dhomave që financohen në
baze të ligjit;
28) shefi i misionit diplomatik në shtet të huaj dhe organizate nderkombetare, perkatesisht konsulli;
29) bartesit e funksioneve në organizata dhe institucione nderkombetare të kandiduar nga Republika e Maqedonise dhe
30) kryeresit e funksioneve dhe autorizimeve në veprimtari dhe sherbime tjera me karakter publik të regjistruar në pajtim me ligjin.
(2) Me kete ligj perfshihen edhe:
1) themeluesit, bartesit e funksioneve udheheqese në
organe dhe trupa dhe gazetaret e punesuar në shoqerine radiodifuzive tregtare dhe institucionin radiodifuziv joprofitabil që kane leje për kryerjen e veprimtarise radiodifuzive
dhe themeluesit, bartesit e funksioneve udheheqese në organe dhe trupa dhe gazetaret e punesuar në shoqeri nga sfera e mediumeve të shtypit;
2) kryetaret, zevendeskryetaret, anetaret e organeve dhe
trupave të partive politike;
3) kryetaret dhe anetaret e organeve dhe trupave të
bashkesive fetare dhe grupeve religjioze dhe
4) themeluesit dhe anetaret e organeve dhe trupave të
organizatave me karakter publik të regjistruar në pajtim me
ligjin.
Neni 4
(1) Personi i perfshire me kete ligj, për të cilin në periudhen nga miratimi i Deklarates së Kuvendit Antifashist të
Clirimit Kombetar të Maqedonise - KACKM-së për të
drejtat themelore të qytetarit të Maqedonise Demokratike
në Mbledhjen e pare të KACKM-së më 2 gusht 1944 deri
në diten e fillimit të zbatimit të Ligjit për qasje të lire në informatat me karakter publik, Komisioni do të konstatoje se
eshte evidentuar në dosjet e organeve të sigurimit shteteror
të Republikes së Maqedonise dhe organeve civile dhe të armates së sigurimit shteteror të RSFJ-së si bashkepunetor i
fshehte, lidhje operative ose informator i fshehte në grumbullimin operativ të njoftimeve dhe të dhenave (në tekstin e
metejme: informatave) që kane qene lende e perpunimit,
ruajtjes dhe shfrytezimit nga organet e sigurimit shteteror,
në forme të permbledhjeve të automatizuara ose manuale të
të dhenave dhe të dosjeve, të formuara dhe të mbajtura për
persona të caktuar, me të cilat shkelen ose kufizohen të
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drejtat dhe lirite themelore të qytetareve për shkaqe politike ose ideologjike në regjimin komunist dhe për shkaqe
politike, ideologjike dhe partiake nga 17 nentori 1991 deri
në diten e fillimit të zbatimit të Ligjit për qasje të lire në informatat me karakter publik, e ploteson kushtin me të cilin
kufizohet kandidimi ose kryerja e funksionit publik.
(2) Komisioni miraton aktvendim me të cilin e konstaton bashkepunimin me organet e sigurimit shteteror dhe
pasojat juridike nga bashkepunimi i atille i personave të
perfshire me kete ligj.
(3) Komisioni konstaton mosbashkepunim me organet
e sigurimit shteteror të personave të perfshire me kete ligj,
nese nga të dhenat e dorezuara nga organet nga neni 20 i
ketij ligji, nuk mund të konstatohet bashkepunim dhe aktivitet i vetedijshem, i fshehte, i organizuar dhe i vazhdueshem, i percaktuar me dokument, me organet e sigurimit
shteteror, sipas ketij ligji.
II. KOMISIONI PËR VERIFIKIMIN E FAKTEVE
Neni 5
(1) Komisioni eshte organ i mevetesishem dhe i pavarur që e udheheq proceduren për qasje, zbulim dhe perdorim të dokumenteve të organeve të sigurimit shteteror, për
publikim të bashkepunimit të personave-kandidate për bartes të funksionit publik ose autorizimit publik, ish-bartes
ose bartes të tanishem të funksioneve publike ose ish-kryeres ose kryeres të tanishem të veprimtarise publike ose autorizimeve publike - me organet e sigurimit shteteror.
(2) Komisioni ka cilesi të personit juridik me seli në
Shkup.
(3) Mjetet për punen e Komisionit sigurohen në Buxhetin e Republikes së Maqedonise.
Neni 6
(1) Komisioni perbehet nga 11 anetare, perkatesisht
nga kryetari, zevendeskryetari dhe nente anetare që i
zgjedh dhe i shkarkon Kuvendi i Republikes së Maqedonise me shumicen e dy të treten e votave nga numri i pergjithshem i deputeteve, nga radhet e personaliteteve me integritet të larte personal dhe profesional. Anetaret e Komisionit zgjidhen për periudhe prej pese vitesh.
(2) Nese anetaret e Komisionit nuk zgjidhen, procedura
për zgjedhje perseritet.
(3) Në proceduren e perseritur për zgjedhjen e anetareve të Komisionit, Kuvendi i Republikes së Maqedonise
zgjedhjen e kryen me shumice votash nga numri i pergjithshem i deputeteve.
(4) Në proceduren e perseritur grupi parlamentar i partise politike në opozite që ka më së shumti deputete në Kuvendin e Republikes së Maqedonise, propozon kandidat
për kryetar të Komisionit në afat prej dy ditesh pune pas
perfundimit të konkursit të perseritur për zgjedhjen e anetareve të Komisionit.
(5) Nese grupi parlamentar i partise politike në opozite
që ka më së shumti deputete në Kuvendin e Republikes së
Maqedonise, në afatin nga paragrafi (4) i ketij neni nuk
propozon kandidat, atehere kandidat për kryetar të Komisionit propozon Komisioni për Ceshtje të Zgjedhjeve dhe
Emerimeve.
(6) Anetaret e Komisionit shkarkohen me shumicen me
të cilen jane zgjedhur.
Neni 7
1) Kuvendi i Republikes së Maqedonise shpall konkurs
për zgjedhjen e anetareve të Komisionit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise" dhe së paku në dy gazeta
ditore, prej të cilave së paku në një nga gazetat që botohen
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në gjuhen maqedonase dhe gazetat që botohen në gjuhen
që e flasin së paku 20% e qytetareve që flasin gjuhe zyrtare
të ndryshme nga maqedonishtja.
(2) Konkursi nga paragrafi (1) i ketij neni zgjat 15 dite
nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së
Maqedonise".
(3) Gjate zgjedhjes së anetareve të Komisionit zbatohet
parimi i perfaqesimit të drejte dhe adekuat.
(4) Kandidatet për anetare të Komisionit parashtrojne
deklarate me shkrim te Komisioni për Ceshtje të Zgjedhjeve dhe Emerimeve i Kuvendit të Republikes së Maqedonise, me të cilen në menyre të ndergjegjshme dhe me pergjegjesi pohojne se nuk kane bashkepunuar me organet e sigurimit shteteror.
(5) Komisioni për Ceshtje të Zgjedhjeve dhe Emerimeve i Kuvendit të Republikes së Maqedonise, perpilon propozim-liste nga aq kandidate sa zgjidhen dhe e dorezon në
Kuvendin e Republikes së Maqedonise.
Neni 8
(1) Kuvendi i Republikes së Maqedonise nga radhet e
anetareve të Komisionit, me propozim të Komisionit për
Ceshtje të Zgjedhjeve dhe Emerimeve të Kuvendit, i
zgjedh kryetarin dhe zevendeskryetarin e Komisionit për
periudhe prej gjashte muajsh.
(2) Kuvendi i Republikes së Maqedonise më së voni 15
dite para kalimit të mandatit të kryetarit dhe zevendeskryetarit të Komisionit, e kryen zgjedhjen e kryetarit dhe zevendeskryetarit të ardhshem të Komisionit.
(3) Proceduren për konstatimin e bashkepunimit me organet e sigurimit shteteror të anetarit të Komisionit, Komisioni detyrohet që ta ngrite në mbledhjen e saj konstituive.
Neni 9
(1) Funksioni anetar i Komisioni kryhet në menyre profesionale.
(2) Funksioni anetar i Komisionit eshte i paperputhshem me kryerjen e funksionit tjeter publik, si dhe me kryerjen e profesionit, veprimtarise ose detyres tjeter. Kryetari, zevendeskryetari dhe anetaret e Komisionit nuk mund të
jene anetare në organe dhe trupa që i zgjedh ose emeron
Kuvendi i Republikes së Maqedonise ose Qeveria e Republikes së Maqedonise.
(3) Kryetari i Komisionit e perfaqeson dhe e prezanton
Komisionin.
(4) Koeficientin për percaktimin e rroges së kryetarit,
zevendeskryetarit dhe anetareve të Komisionit, e percakton
Komisioni për Ceshtje të Zgjedhjeve dhe Emerimeve i Kuvendit të Republikes së Maqedonise.
Neni 10
(1) Komisioni punon në mbledhje në të cilat jane të
pranishem më shume se dy të tretat e anetareve të Komisionit.
(2) Komisioni vendimet i miraton me shumice votash
nga numri i pergjithshem i anetareve të Komisionit.
(3) Mbledhjen e Komisionit e konvokon kryetari me
vetiniciative, ose me propozim me shkrim prej së paku tre
anetareve të Komisionit.
(4) Orari i brendshem i punes së Komisionit, menyra e
ndarjes së lendeve dhe puna e mbledhjeve të Komisionit,
rregullohen me Rregulloren e Komisionit të cilen e miraton
Komisioni.
(5) Anetaret e Komisionit me informatat e klasifikuara
veprojne në pajtim me ligjin.
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Neni 11
(1) Cilesia e anetarit të Komisionit pushon para kalimit
të kohes për të cilen eshte zgjedhur:
- me miratimin e doreheqjes me shkrim nga Kuvendi i
Republikes së Maqedonise,
- nese Kuvendi i Republikes së Maqedonise konstaton
keqperdorim gjate kryerjes së funksionit anetar i Komisionit,
- nese Komisioni konstaton se anetari i Komisionit ka
qene bashkepunetor i organeve të sigurimit shteteror,
- me humbje të perhershme të aftesise së punes për kryerjen e puneve të anetarit të Komisionit,
- nese shkarkohet për shkak të mungeses së paarsyeshme në tri mbledhje të njepasnjeshme,
- nese eshte denuar me aktgjykim të plotfuqishem
gjyqesor për veper penale me denim me burg pa kusht, në
kohezgjatje prej së paku gjashte muajsh,
- nese i eshte shqiptuar denim me burg për kryerjen e
profesionit, veprimtarise dhe detyres dhe
- me vdekjen e anetarit të Komisionit.
(2) Cilesia e anetarit të Komisionit nuk pushon me plotesimin e kushteve për pension të pleqerise.
(3) Në vendin e anetarit të Komisionit cilesia e të cilit
ka pushuar para kalimit të kohes për të cilen eshte zgjedhur, zgjidhet anetar i ri mandati i të cilit zgjat deri në kalimin e kohes së anetarit të Komisionit në vendin e të cilit
zgjidhet.
(4) Kryetari i Kuvendit të Republikes së Maqedonise
detyrohet që ta vendose në rend dite të mbledhjes zgjedhjen e anetarit të ri të Komisionit në afat prej 30 ditesh nga
dita e perfundimit të konkursit për emerimin e anetarit të
Komisionit.
Neni 12
(1) Anetar i Komisionit nuk mund të jete personi që
eshte anetar i organit të partise politike, as personi që eshte
denuar me aktgjykim të plotfuqishem gjyqesor për veper
penale me denim me burg pa kusht në kohezgjatje prej së
paku gjashte muajsh ose i eshte shqiptuar denimi ndalim i
ushtrimit të profesionit, veprimtarise dhe detyres.
(2) Anetar i Komisionit nuk mund të jete personi që në
periudhen e percaktuar në nenin 4 të ketij ligji ka qene president i shtetit, kryetar dhe nenkryetar i Kuvendit të Republikes së Maqedonise, kryetar dhe anetar i Qeverise së Republikes së Maqedonise, i punesuari në organet e sigurimit
shteteror ose personat e zgjedhur që më pare kane punuar
ose punojne në institucionet të cilat në pajtim me kete ligj
detyrohen të bashkepunojne me Komisionin.
Neni 13
Procedure për shkarkimin e anetarit të Komisionit, i cili
mungon pa arsye në tri mbledhje të njepasnjeshme, mund
të ngrite kryetari i Komisionit ose së paku tre anetare të tij.
Neni 14
Komisioni i posedon kompetencat, si vijojne:
- grumbullon, hulumton, analizon dhe vlereson dokumente që permbajne informata për aktivitete sipas nenit 4
të ketij ligji,
- publikon emra të personave, kandidate për bartes të
funksionit publik ose autorizimit publik, ish-bartes dhe bartes të tanishem të funksioneve publike ose ish-kryeres dhe
kryeres të tanishem të veprimtarise publike ose autorizimeve publike, bashkepunimi i të cileve me organet e sigurimit
shteteror eshte konstatuar,
- mundeson qasje të personave fizike në informatat e
grumbulluara për ta sipas ketij ligji, me kerkese të tyre, me
kerkese të familjareve të tyre në vije të drejte deri në shkallen e dyte, duke i perfshire edhe personat e autorizuar prej
tyre me autorizim të verifikuar te noteri,

Стр. 12 - Бр. 86

- leshon dokumente për bashkepunim të personave fizike me organet e sigurimit shteteror, sipas ketij ligji,
- ngrit procedure me iniciative të personave të trete,
- i informon organet kompetente për veprim të metutjeshem,
- miraton Rregullore për pune,
- perpilon raport gjashtemujor për punen e tij dhe e dorezon në Kuvendin e Republikes së Maqedonise,
- bashkepunon me institucione të ngjashme nderkombetare,
- mban regjister sipas nenit 15 të ketij ligji dhe
- kryen edhe pune tjera, të percaktuara me kete ligj.
Neni 15
(1) Komisioni mban regjister të personave për të cilet
do të konstatoje se e plotesojne kushtin me të cilin kufizohet kryerja e funksionit publik.
(2) Permbajtjen, formen dhe menyren e mbajtjes së regjistrit nga paragrafi (1) i ketij neni, i percakton Komisioni.
(3) Regjistri nga paragrafi (1) i ketij neni, publikohet në
ueb faqen e Komisionit.
(4) Pas kalimit të kohezgjatjes së zbatimit të ketij ligji,
Komisioni detyrohet që ta dorezoje regjistrin nga paragrafi
(1) i ketij neni, në Arkivin Shteteror të Republikes së Maqedonise.
Neni 16
Në organet nga neni 18 i ketij ligji, Komisioni dorezon
lista të personave kandidate për bartes të funksioneve publike ose autorizimeve publike, ish-bartes ose bartes të tanishem të funksioneve publike ose ish-kryeres ose kryeres të
tanishem të veprimtarise publike ose autorizimeve publike.
Neni 17
Gjate kryerjes së kompetencave nga ky ligj, Komisioni
kerkon dhe merr informata falas nga:
- organet e sigurimit shteteror,
- organet shteterore dhe organet e vetadministrimit lokal dhe
- personat fizike dhe juridike.
Neni 18
(1) Organe të sigurimit shteteror me të cilat bashkepunon Komisioni konsiderohen: Drejtoria për Siguri dhe
Kunderzbulim në Ministrine e Puneve të Brendshme, Sherbimi Ushtarak për Siguri dhe Zbulim në Ministrine e
Mbrojtjes dhe Agjencia për Zbulim.
(2) Organe tjera me të cilat bashkepunon Komisioni
konsiderohet Arkivi Shteteror i Republikes së Maqedonise.
(3) Organe të sigurimit shteteror me të cilat ka të beje
bashkepunimi nga neni 4 i ketij ligji konsiderohen: Drejtoria për Siguri dhe Kunderzbulim në Ministrine e Puneve të
Brendshme, Sherbimi Ushtarak për Siguri dhe Zbulim në
Ministrine e Mbrojtjes dhe Agjencia për Zbulim dhe pararendesit e tyre juridike në Republiken e Maqedonise dhe
ish-RFSJ, në periudhen nga miratimi i Deklarates së Kuvendit Antifashist të Clirimit Kombetar të Maqedonise KACKM-së për të drejtat themelore të qytetarit të Maqedonise Demokratike në Mbledhjen e pare të KACKM-së më 2
gusht 1944 deri në diten e fillimit të zbatimit të Ligjit për
qasje të lire në informatat me karakter publik.
(4) Bashkepunim, sipas ketij ligji, konsiderohet bashkepunimi dhe aktiviteti i vetedijshem, i fshehte, i organizuar
dhe i vazhdueshem, i percaktuar me dokument, me organet
e sigurimit shteteror, në cilesi të bashkepunetorit të fshehte,
lidhjes operative ose informatorit të fshehte (në tekstin e
metejme: bashkepunetor i fshehte) gjate grumbullimit operativ të informatave që kane qene lende e perpunimit, ruajtjes dhe shfrytezimit nga organet e sigurimit shteteror, në
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forme të permbledhjeve të automatizuara ose manuale të të
dhenave dhe dosjeve, të formuara dhe të mbajtura për persona të caktuar, me të cilat shkelen ose kufizohen të drejtat
dhe lirite themelore të qytetareve për shkaqe politike ose
ideologjike në regjimin komunist dhe për shkaqe politike,
ideologjike dhe partiake nga 17 nentori 1991 deri në diten
e fillimit të zbatimit të Ligjit për qasje të lire në informatat
me karakter publik dhe prej të cilit eshte fituar dobi materiale ose privilegje gjate punesimit ose avancimit në sherbim.
(5) Bashkepunimi i vetedijshem, i fshehte, i organizuar
dhe i vazhdueshem, i konstatuar me dokument me organet
e sigurimit shteteror, sipas ketij ligji, ekziston edhe atehere
kur personi i percaktuar me kete ligj ka vepruar në cilesi
zyrtare në procedure gjyqesore ose procedure para organit
ose organizates shteterore që kryen autorizime publike, me
të cilin personi tjeter privohet nga të drejta të caktuara, ose
i kufizohen të drejtat ose i imponohen obligime të caktuara
që të kryeje, të mos kryeje ose të pesoje dicka, ose i caktohet mase e caktuar ndeshkimi ose mase tjeter detyruese,
nese e ka ditur ose doemos duhet ta kete ditur se procedura
udhehiqet ekskluzivisht për zbatimin e qendrimeve dhe kritereve ideologjike politike dhe partiake, të cilat në menyre
të hapur ose të fshehte, paraqiten si rregulla juridike ose
masa.
(6) Urdherdhenes, sipas ketij ligji, konsiderohet personi
zyrtar që duke e kryer funksionin e tij me dokument me
shkrim ka urdheruar ose lejuar veprim me të cilin jane
shkelur ose kufizuar lirite dhe të drejtat themelore të qytetareve.
(7) Shfrytezues i informatave të bashkepunetorit të
fshehte, konsiderohet personi i percaktuar me kete ligj, për
të cilin ekziston dokument me shkrim se ka marre informata nga organet e sigurimit shteteror në baze të të cilave ka
miratuar ose ka marre pjese në miratimin e vendimeve me
të cilat jane shkelur ose kufizuar të drejtat dhe lirite themelore të qytetareve për shkaqe ideologjike politike, ose personi që eshte sherbyer me informata nga bashkepunetori i
fshehte për realizimin e dobise personale materiale ose privilegjeve gjate punesimit ose avancimit në sherbim.
Neni 19
Punet profesionale, administrative dhe teknike të Komisionit, i kryen Sekretariati si sherbim profesional i Komisionit me të cilin udheheq sekretari i pergjithshem i Komisionit, i emeruar nga Komisioni, për periudhe prej pese
vitesh.
III. OBLIGIMI I ORGANEVE TË SIGURIMIT SHTETEROR
DHE ORGANEVE TJERA SHTETERORE
Neni 20
(1) Drejtoria për Siguri dhe Kunderzbulim në Ministrine e Puneve të Brendshme, Sherbimi Ushtarak për Siguri
dhe Zbulim në Ministrine e Mbrojtjes, Agjencia për Zbulim dhe Arkivi Shteteror i Republikes së Maqedonise, detyrohen që Komisionit t'ia paraqesin në shikim dhe disponim të gjitha të dhenat, shkresat dhe dokumentet tjera relevante (në tekstin e metejme: të dhena), sipas ketij ligji.
(2) Organet kompetente nga paragrafi (1) i ketij neni
veprojne me kerkese të Komisionit në afatet e percaktuara
me kete ligj, e kur kerkesat kane të bejne me kandidatet për
bartes të funksioneve publike në afat prej 24 oresh.
(3) Të dhenat në origjinal, iniciativat dhe parashtresat
në Komision, mund t'i dorezojne edhe personat e trete.
(4) Për shqyrtimin e ceshtjeve të caktuara Komisioni
mund të kerkoje mendim nga eksperte profesionale vendore dhe të huaj dhe persona tjere dhe t'i ftoje të marrin pjese
në mbledhjen e Komisionit.
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Neni 21
(1) Organet nga neni 20 i ketij ligji me të cilat bashkepunon Komisioni, e organizojne pergatitjen dhe dorezimin
e të dhenave sipas ketij ligji, te Komisioni.
(2) Organet nga paragrafi (1) i ketij neni i dorezojne
Komisionit:
- të dhena për personat kandidate për bartes të funksioneve publike ose autorizimeve publike, ish-bartes ose bartes të tanishem të funksioneve publike ose ish-bartes ose
bartes të tanishem të veprimtarive publike ose autorizimeve
publike që kane bashkepunuar me organet e sigurimit shteteror, sipas ketij ligji dhe
- materiale tjera të kerkuara nga Komisioni.
Neni 22
(1) Organet nga neni 20 i ketij ligji detyrohen që Komisionit t'ia dorezojne të dhenat e kerkuara, në afat jo më të
gjate se 30 dite nga dita e pranimit të kerkeses nga Komisioni.
(2) Nese organet nga neni 20 i ketij ligji, nuk veprojne
në afatin nga paragrafi (1) i ketij neni, Komisioni detyrohet
që menjehere, e më së voni në afat prej tri ditesh, ta njoftoje organin kompetent për zgjedhjen dhe emerimin e personit pergjegjes të organeve nga neni 20 i ketij ligji.
(3) Nese organet nga neni 20 i ketij ligji nuk veprojne
pas kerkeses së të dhenave nga Komisioni edhe pas kalimit
të 30 diteve nga dita e dorezimit të njoftimit të Komisionit
te organi kompetent për zgjedhjen dhe emerimin e personit
pergjegjes të organeve nga neni 20 i ketij ligji, Komisioni
detyrohet që menjehere, e më së voni në afat prej tri ditesh,
ta njoftoje Kuvendin e Republikes së Maqedonise.
IV. OBLIGIMET E QYTETAREVE DHE
INSTITUCIONEVE
Neni 23
(1) Kur thirren, personat zyrtare dhe qytetaret detyrohen që të paraqiten para Komisionit në afat prej shtate ditesh, me qellim që t'i dorezojne informatat dhe dokumentet
që jane kerkuar prej tyre.
(2) Organet që i ruajne bazat e të dhenave dhe mbajne
regjistra për personat - ish-bartes ose bartes të tanishem të
funksioneve publike ose ish kryeres ose kryeres të tanishem të veprimtarive publike ose autorizimeve publike, detyrohen që me kerkese të parashtruar të Komisionit, ta dorezojne emrin e plote, emrin e babait dhe mbiemrin, NUAQ
dhe poziten e ketyre personave në organ, si dhe t'i sigurojne informatat për ndryshime kadrovike nga periudha e percaktuar me kete ligj.
(3) Organet nga paragrafi (2) i ketij neni, ia dorezojne
Komisionit të dhenat e kerkuara në afat prej 15 ditesh nga
dita e pranimit të kerkeses nga paragrafi (2) i ketij neni.
Neni 24
(1) Personat fizike dhe juridike dhe institucionet që posedojne dokumente origjinale të organeve të sigurimit shteteror, detyrohen që të njejtat t'ia dorezojne Komisionit.
(2) Dokumentet nga paragrafi (1) i ketij neni mund të
dorezohen personalisht, nepermjet postes, ose në menyre
tjeter.
Neni 25
Personat fizike dhe juridike dhe institucionet nuk guxojne që t'i publikojne, as në tjeter menyre të zbulojne dokumente ose pjese të tyre, që e percaktojne bashkepunimin
e personave të perfshire me kete ligj me organet e sigurimit
shteteror.
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V. PROCEDURA PËR PERCAKTIMIN DHE PUBLIKIMIN E BASHKEPUNIMIT ME ORGANET E SIGURIMIT
SHTETEROR
Neni 26
(1) Percaktimi i bashkepunimit me organet e sigurimit
shteteror kryhet për:
- personat kandidate për bartes të funksionit publik ose
autorizimit publik,
- personat bartes të funksioneve publike ose autorizimeve publike,
- personat që kane qene bartes të funksionit publik ose
autorizimit publik në periudhen e percaktuar me kete ligj.
Neni 27
(1) Komisioni Shteteror i Zgjedhjeve në afat prej 24
oresh nga momenti i dhenies së deklarates së parevokueshme me shkrim për kandidim të parapare në Kodin zgjedhor, do ta dorezoje listen e kandidateve te Komisioni për
kontroll. Rezultatet nga kontrolli i personave, menjehere,
ndersa më së voni në diten e ardhshme nga dita e marrjes
së të dhenave nga organet nga neni 20 i ketij ligji, do të dorezohen te Komisioni Shteteror i Zgjedhjeve.
(2) Organi ose trupi për kandidim ose konkurrim ose
funksionari i cili udheheq me organin që e zbaton proceduren për zgjedhjen dhe emerimin e funksionit publik ose kryerjen e autorizimeve publike, në afat prej 24 oresh e dorezojne listen e kandidateve te Komisioni për kontroll. Rezultatet e kontrollit të personave, në afat jo më të gjate se
shtate dite nga dita e marrjes së të dhenave nga organet nga
neni 20 i ketij ligji, do të dorezohen te organi ose trupi për
kandidim ose konkurrim.
(3) Rezultatet nga kontrolli i personave do të publikohen edhe në ueb faqen e Komisionit.
(4) Organet zgjedhore, pas marrjes së aktvendimit nga
Komisioni, me të cilin percaktohet bashkepunimi me organet e sigurimit shteteror të personit të kandiduar si bartes i
funksionit publik në listen e parashtruar të kandidatit ose
kandidateve, veprojne si për parregullsi që duhet të menjanohet në proceduren për kandidim të parapare në Kodin
zgjedhor.
(5) Organi ose trupi tjeter kompetent për kandidim, ose
funksionari që udheheq me organin, pas marrjes së aktvendimit nga Komisioni me të cilin percaktohet bashkepunimi
me organet të personit të kandiduar për bartes të funksionit
publik ose kryerjen e autorizimeve publike, vepron si për
kushtin e paplotesuar në procedure për kandidim ose konkurrim.
Neni 28
(1) Personi bartes i funksionit publik ose autorizimit
publik, për të cilin Komisioni pas kryerjes së kontrollit do
të konstatoje se ka bashkepunuar me organet e sigurimit
shteteror në periudhen e percaktuar me nenin 4 të ketij ligji, e ploteson kushtin me të cilin i kufizohet e drejta për kryerjen e funksionit publik ose autorizimit publik në periudhen e zbatimit të ketij ligji.
(2) Komisioni menjehere, e më së voni në afat prej tri
ditesh pas perfundimit të procedures për kontroll dhe njoftim të personit nga paragrafi (1) i ketij neni, për ekzistimin
e deshmise për bashkepunim me organet e sigurimit shteteror, aktvendimin me të cilin percaktohet bashkepunimi me
organet e sigurimit shteteror, e publikon në ueb faqen e
Komisionit dhe e dorezon në Kuvendin e Republikes së
Maqedonise, Qeverine e Republikes së Maqedonise, Komisionin Shteteror të Zgjedhjeve dhe te organi ose trupi për
konkurrim ose kandidim për personin bartes të funksionit
publik ose autorizimeve publike, për ngritje të procedures
për shkarkim.
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(3) Aktvendimin me të cilin vertetohet bashkepunimi
me organet e sigurimit shteteror, Komisioni e miraton në
afat jo më të gjate se 15 dite nga dita e marrjes së të dhenave nga organet nga neni 20 i ketij ligji.
Neni 29
(1) Personit që ka qene bartes i funksionit publik ose
autorizimit publik, për të cilin Komisioni pas kryerjes së
kontrollit do të konstatoje se ka bashkepunuar me organet e
sigurimit shteteror në periudhen e percaktuar me nenin 4 të
ketij ligji, i kufizohet e drejta për kryerjen e funksionit publik ose autorizimit publik në periudhen e zbatimit të ketij
ligji.
(2) Komisioni menjehere, e më së voni në afat prej tri
ditesh pas perfundimit të procedures për kontroll dhe njoftim të personit nga paragrafi (1) i ketij neni për ekzistimin
e deshmise për bashkepunim me organet e sigurimit shteterore, aktvendimin me të cilin percaktohet bashkepunimi me
organet e sigurimit shteteror, e publikon në ueb faqen e
Komisionit dhe e dorezon në Kuvendin e Republikes së
Maqedonise, Qeverine e Republikes së Maqedonise dhe në
Komisionin Shteteror të Zgjedhjeve, për personin që ka qene bartes i funksionit publik ose autorizimit publik, e që ka
bashkepunuar me organet e sigurimit shteteror.
(3) Aktvendimin me të cilin percaktohet bashkepunimi
me organet e sigurimit shteteror, Komisioni e miraton në
afat jo më të gjate se 15 dite nga dita e marrjes së të dhenave nga organet nga neni 20 i ketij ligji.
Neni 30
(1) Konstatim të bashkepunimit me organet e sigurimit
shteteror, Komisioni kryen edhe pas kerkeses së parashtruar me shkrim nga:
1) shoqeria tregtare e radiodifuzionit, institucioni joprofitabil radiodifuziv që kane leje për kryerjen e veprimtarise
së radiodifuzionit dhe mediumet e shtypit, për themeluesit,
bartesit e funksioneve udheheqese dhe gazetaret e tyre të
punesuar;
2) partite politike për kryetaret, zevendeskryetaret, anetaret e organeve dhe trupat dhe anetaret e tyre;
3) bashkesite fetare dhe grupet religjioze për kryetaret e
tyre, anetare të organeve dhe trupave dhe
4) organizatat me karakter publik të regjistruara në pajtim me ligjin, për themeluesit e tyre, bartesit e funksioneve
udheheqese dhe anetaret e organeve dhe trupave.
(2) Kerkesa nga paragrafi (1) i ketij neni do të nenshkruhet nga perfaqesuesit e personave juridike nga paragrafi
(1) i ketij neni. Me kerkesen dorezohet edhe pelqim me
shkrim nga personi të cilit do t'i kryhet kontroll nga Komisioni.
(3) Rezultatet nga kontrolli do të dorezohen me shkrim
te kerkuesi i informates nga paragrafi (1) i ketij neni, në
afat prej 15 ditesh nga dita e parashtrimit të kerkeses. Personi për të cilin eshte zbatuar kontrolli do të njoftohet nese
ekziston deshmi për bashkepunim me organet e sigurimit
shteteror, ndersa aktvendimi do të publikohet në ueb faqen
e Komisionit, në afat jo më të gjate se tri dite nga dita e dorezimit të njoftimit për rezultatet e kontrollit të zbatuar.
Neni 31
(1) Aktvendimi me të cilin percaktohet bashkepunimi
me organet e sigurimit shteteror i permban: emrin dhe mbiemrin e plote, NUAQ, datelindjen dhe vendlindjen, pseu-
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donimet që i ka shfrytezuar dhe dokumente që jane perdorur si deshmi për bashkepunimin e tij me organet e sigurimit shteteror, funksionin publik ose autorizimin publik për
të cilin eshte kandidat për ta kryeje, e kryen ose e ka kryer.
(2) Të dhenat personale të personave bashkepunetore
me organet e sigurimit shteteror, nuk paraqesin të dhena
personale, sipas ketij ligji, për mbrojtjen e të dhenave personale.
(3) Personi për të cilin kryhet kontrolli do të njoftohet
nga Komisioni për rezultatet e kontrollit të kryer. Aktvendimi nga paragrafi (1) i ketij neni, do të publikohet në ueb
faqen e Komisionit, në afat jo me të gjate se tri dite nga dita e dorezimit të njoftimit për rezultatet nga kontrolli i kryer.
(4) Në ueb faqen e Komisionit me Aktvendimin nga
paragrafi (1) i ketij neni, do të publikohen edhe dokumentet që jane perdorur si deshmi për percaktimin e bashkepunimit të personit me organet e sigurimit shteteror.
(5) Kunder aktvendimit të Komisionit, në afat prej tete
ditesh nga dita e marrjes së aktvendimit, mund të ngritet
procedure në gjykaten kompetente e bazuar në parimet e
prioritetit dhe urgjences.
(6) Nese nuk ngritet procedure në afatin nga paragrafi
(5) i ketij neni, aktvendimi i Komisionit behet perfundimtar.
(7) Për aktvendim perfundimtar të Komisionit, nuk ka
të drejte ankese.
Neni 32
(1) Gjykata kompetente në afat prej pese ditesh ngrit
procedure që eshte urgjente në të cilen vendos për kerkesen
për konstatimin e mosbashkepunimit me organet e sigurimit shteteror.
(2) Për ngritjen e procedures në gjykaten kompetente,
parashtruesi e njofton Komisionin.
(3) Pas plotfuqishmerise së vendimit të gjykates kompetente, me të cilin vertetohet aktvendimi i Komisionit, aktvendimi i Komisionit behet perfundimtar.
(4) Për aktvendimin perfundimtar të Komisionit, nuk
ka të drejte ankese.
Neni 33
(1) Të dhenat e personave nuk do të publikohen vetem
në rastet, si vijojne:
1) kur personi eshte i vdekur dhe
2) kur personi e terheq kandidimin e vet për funksion
publik ose autorizim publik ose parashtron doreheqje si
bartes i funksionit publik ose autorizimit publik, tri dite para njoftimit me shkrim për rezultatet nga kontrolli i kryer.
(2) Dispozita nga paragrafi (1) i ketij neni, nuk do të
zbatohet për personat e percaktuar në listat për kandidate
për bartes të funksioneve publike në pajtim me Kodin
zgjedhor. Nese konstatohet bashkepunim me organet e sigurimit shteteror, emri i atij personi detyrimisht do të publikohet në ueb faqen e Komisionit dhe do të dorezohet në
Komisionin Shteteror të Zgjedhjeve.
VI. QASJA NË DOKUMENTET E ORGANEVE TË
SIGURIMIT SHTETEROR
Neni 34
(1) Çdo person ka të drejte për qasje në informatat e
grumbulluara për të, sipas ketij ligji, me qellim që të konstatohet bashkepunimi me organet e sigurimit shteteror.
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(2) E drejta nga paragrafi (1) i ketij neni, do të shfrytezohet nese parashtrohet kerkese me shkrim te Komisioni
nga vete personi ose nga perfaqesuesi i autorizuar (avokati)
me autorizim të verifikuar te noteri. Shtojce e kerkeses eshte deklarata me shkrim e nenshkruar për mospublikimin e
të dhenave për të cilat kerkuesi ka kuptuar.
(3) Komisioni do të pergjigjet me shkrim për kerkesen
nga paragrafi (2) i ketij neni në afat prej 15 ditesh dhe do ta
njoftoje kerkuesin për kohen dhe vendin ku do të kryhet
kontrolli i dokumenteve.
(4) Qasja sipas paragrafit (1) të ketij neni do të perfshije:
1) kontroll personal të dokumenteve;
2) kopjimin e dokumenteve dhe
3) zbulimin e identitetit të personit/ave - bashkepunetor
i fshehte sipas ketij ligji.
(5) Aty ku permbajtja e dokumenteve mund të shkaktoje shkelje serioze të të drejtave dhe interesave të paleve të
treta, emrat e të cileve permenden në dokumente e për kete
nuk ekziston pelqim me shkrim prej tyre ose trashegimtaret
e tyre, do të behet kopje e dokumenteve pa të dhenat për
palet e treta.
(6) Në rastin nga paragrafi (4) i ketij neni, personi që i
kerkon dokumentet do të nenshkruaje deklarate për mospublikimin e të dhenave për të cilat ka kuptuar.
(7) Personi bashkepunimi i të cilit me organet e sigurimit shteteror eshte konstatuar, ka të drejte të njoftohet me
dokumentet me të cilat deshmohet bashkepunimi i tij.
Neni 35
(1) Çdo person ka të drejte për:
1) qasje te dokumentet, sipas ketij ligji, nga organet e
sigurimit shteteror të ruajtura në Arkivin Shteteror të Republikes së Maqedonise, për hulumtim shkencor dhe aktivitete arsimore, në pajtim me dispozitat e Ligjit për qasje të
lire në informata me karakter publik dhe rregullat dhe aktet
për punen e Arkivit Shteteror të Republikes së Maqedonise.
(2) E drejta nga paragrafit (1) pika 1 e ketij neni, do të
shfrytezohet nese parashtrohet kerkese me shkrim në Arkivin Shteteror të Republikes së Maqedonise. Shtojce e kerkeses eshte deklarata me shkrim e nenshkruar për mospublikimin e të dhenave për të cilat kerkuesi ka kuptuar.
(3) Arkivi Shteteror i Republikes së Maqedonise do t'i
pergjigjet me shkrim kerkeses nga paragrafi (2) i ketij neni
në afat prej 15 ditesh dhe do ta njoftoje kerkuesin për kohen dhe vendin ku do të kryhet kontrolli i dokumenteve.
Neni 36
(1) Nuk zbulohen dhe nuk shpallen publikisht dokumentet, zbulimi ose shpallja publike e të cilave do ta rrezikonte sigurine shteterore ose do t'i rrezikonte ose perkeqesonte interesat e Republikes së Maqedonise në marredheniet nderkombetare, ose do të krijonte rrezik serioz për jeten
e ndonje personi.
(2) Që të mos zbulohet ose shpallet publikisht dokumenti, sherbimi perkates i sigurimit dorezon propozim te
Komisioni. Komisioni miraton aktvendim që eshte perfundimtar dhe nuk ka të drejte ankese.
(3) Dokumentet nga paragrafi (1) i ketij neni, që nuk
duhet të zbulohen ose shpallen publikisht, ruhen në Arkivin
Shteteror të Republikes së Maqedonise në pajtim me rregullat dhe aktet për pune të Arkivit Shteteror të Republikes
së Maqedonise.
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VII. DISPOZITA NDESHKUESE
Neni 37
(1) Ai që do të kryeje fshehje, zevendesim, shlyerje,
shtim, asgjesim ose publikim të paautorizuar të të dhenave
lidhur me bashkepunimin e personave me organet e sigurimit shteteror, do të denohet me denim me para ose me denim me burg deri në një vit.
(2) Nese vepren nga paragrafi (1) i ketij neni, e kryen
personi zyrtar gjate kryerjes së sherbimit, do të denohet me
burg prej së paku kater vitesh.
Neni 38
(1) Ai që do të nxise kryerje, fshehje, zevendesim,
shlyerje, shtim, asgjesim ose publikim të paautorizuar të të
dhenave lidhur me bashkepunimin e personave me organet
e sigurimit shteteror, do të denohet me denim me para ose
me denim me burg deri në një vit.
(2) Nese vepren nga paragrafi (1) i ketij neni e kryen
personi zyrtar gjate kryerjes së sherbimit, do të denohet me
burg prej tre muajsh deri në tre vjet.
VIII. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
Neni 39
(1) Komisioni për Verifikimin e Fakteve i themeluar në
pajtim me Ligjin për percaktimin e kushtit plotesues për kryerjen e funksionit publik ("Gazeta Zyrtare e Republikes së
Maqedonise" numer 14/2008, 64/2009 dhe 24/11) vazhdon
të punoje në pajtim me dispozitat e ketij ligji.
(2) Mandati i anetareve të Komisionit të zgjedhur në
pajtim me Ligjin për percaktimin e kushtit plotesues për kryerjen e funksionit publik ("Gazeta Zyrtare e Republikes së
Maqedonise" numer 14/2008, 64/2009 dhe 24/11) pushon
me kalimin e kohes për të cilen jane zgjedhur në pajtim me
Ligjin për percaktimin e kushtit plotesues për kryerjen e
funksionit publik ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 14/2008, 64/2009 dhe 24/11).
Neni 40
Procedurat e filluara për percaktimin e bashkepunimit
me organet e sigurimit shteteror, të filluara në pajtim me
Ligjin për percaktimin e kushtit plotesues për kryerjen e
funksionit publik ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 14/2008, 64/2009 dhe 24/11) do të perfundojne në pajtim me dispozitat e ketij ligji.
Neni 41
Me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji, shfuqizohet Ligji
për percaktimin e kushtit plotesues për kryerjen e funksionit publik ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise"
numer 14/2008, 64/2009 dhe 24/11).
Neni 42
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", ndersa do
të zbatohet dhjete vite nga dita e zgjedhjes së perberjes së
Komisionit për Verifikimin e Fakteve në pajtim me Ligjin
për percaktimin e kushtit plotesues për kryerjen e funksionit publik ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise"
numer 14/2008, 64/2009 dhe 24/11).
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

По исклучок униформа на Армијата може да носат
и припадниците на цивилниот персонал на служба во
Армијата упатени во учество во мировни или хуманитарни операции надвор од територијата на Република
Македонија.
Генералите во пензија при одбележување на државните и воените празници може да ја носат униформата
на Армијата, како свечена.

УРЕДБА
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЗНАК ЗА ПРИПАДНОСТ
НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
УНИФОРМАТА, ОЗНАКИТЕ НА ЧИНОВИТЕ, ОЗНАКИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ КАКО И НАЧИНОТ И
УСЛОВИТЕ ЗА НИВНОТО НОСЕЊЕ

Член 5
Не се смета за униформа на припадниците на Армијата, доколку униформата не е соодветно означена согласно одредбите на оваа уредба.

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 6
Военотеренската униформа (основна шара) ја носат: воените старешини, професионалните војници,
војници на доброволно служење на воениот рок, лицата на стручно оспособување и усовршување и питомците на Воената академија во сите прилики, а лицата
од резервниот состав на Армијата додека се повикани
да извршуваат обврски од областа на одбраната.
Воените старешини во команди повисоки од команди на полк-бригада, военотеренската униформа (основна шара) ја носат кога се на обука, смотри, вежби, контрола на потчинетите команди и единици и во воена
состојба.
Военотеренската униформа (универзална шара) ја
носат воените старешини, професионалните војници,
лица од резервниот состав на Армијата и цивилните
лица на служба во Армијата кога се упатени во мировни или хуманитарни операции надвор од територијата
на Републиката. Во зависност од местото на извршување на мисијата, се дополнува и со военотеренска униформа (основна шара).

2274.
Врз основа на член 45 став 4 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија”, бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), претседателот на
Република Македонија, донесе

Член 1
Со оваа уредба се пропишува единствениот знак за
припадност на Армијата на Република Македонија (во
натамошниот текст:Армијата), униформата, ознаките
на чиновите, ознаките на единиците како и начинот и
условите за нивното носење.
II. ЕДИНСТВЕН ЗНАК ЗА ПРИПАДНОСТ
НА АРМИЈАТА
Член 2
Единствениот знак за припадност на Армијата,
претставува стилизиран цвет на сончоглед од дванаесет листови со златножолта боја и црвено поле со кружен облик во средината на кое е испишан натпис
„АРМ“.
Единствениот знак за припадност на Армијата се
носи на капа, шешир, баретка, шапка, плик капа и
шлем.
Единствениот знак за припадност за шапка, за
службена и свечена униформа, баретка и плик капа се
изработува во тродимензионална форма од метал, а за
капа и шешир за военотеренска униформа со везење.
Единствениот знак за припадност, кај генералите е
обвиен со две ловорови гранчиња во златножолта боја
во полукруг.
Изгледот, димензиите и обликот на единствениот
знак за припадност се дадени во Прилог бр.1 кој е составен дел од оваа уредба.
III. УНИФОРМА
Член 3
При извршувањето на должностите, припадниците
на Армијата ги носат следните видови униформи:
- военотеренска униформа (основна и универзална
шара),
- службена униформа (летна и зимска во машка и
женска изведба),
- свечена униформа (летна и зимска во машка и
женска изведба),
- униформа на единицата за почести и
- специјална униформа.
Член 4
Униформата на Армијата ја носат припадници на:
активниот воен персонал, воен персонал на стручно оспособување односно обука и активен резервен персонал при учество во вежбовни активности и обука и во
мировни или хуманитарни операции надвор од територијата на Република Македонија.

1. Военотеренска униформа

Член 7
Военотеренската униформа (основна шара) се состои од: капа, шешир, баретка, ветровка, палто, панталони, одело со мембрана, џемпер, ремен за панталони,
колан со прерамки, поткапа, ракавици, подоблека, поло маица, маица со кратки ракави, маица со долги ракави, долна облека (летна и зимска), чорапи и чизми
(летни и зимски), модуларен ранец, шаторско крило
(наметка), а за воени старешини и торбица.
Военотеренската униформа (универзална шара) се
состои од истите делови како и военотеренската униформа (основна шара) дополнета со транспортна вреќа.
Дополнителната опрема на комплетот од военотеренска униформа се состои од: шлем, навлака за шлем,
марама за глава, мрежа за комарци, заштитна рол јака,
заштитни очила, тактички елек, заштитен елек, заштитна маска, прибор за јадење, вреќа за спиење, простирка
и единечен шатор.
Член 8
Припадниците на специјалните единици и Воената
полиција носат баретка при извршување на секојдневни работни задачи, а за време на обука и вежби носат
капа или шешир.
Член 9
Капата и шеширот се носат така што работ да лежи
на најголемиот обем на главата.
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Баретката се носи накосена на десната страна, така
што единствениот знак за припадност се наоѓа над левото око.
Ветровката како горен дел од униформата се носи
во зимскиот период.
Палтото како горен дел од униформата се носи над
панталоните. При изведување на одредени активности
може да се носи и во панталоните.
Палтото во лето се носи со спуштени и закопчани
ракави или со уредно подвиткани ракави над лактот.
Под палтото задолжително се носи маица со кратки
или долги ракави.
Џемперот се носи како внатрешен или горен дел од
униформата. Kако внатрешен дел џемперот се носи под
палтото, а како горен дел џемперот се носи над маицата со кратки или долги ракави. Џемперот не се носи како горен дел за време на утринска смотра и при изведување на обука.
Подоблеката и долната облека, како внатрешен дел
од униформата се носат под палтото и панталоните.
Поло маицата како горен дел од униформата се носи во летни услови вовлечена во панталони и тоа во
кругот на касарната и логорската просторија, освен за
време на изведување на обука.
Панталоните се носат со ногавиците вовлечени во
чизмите, а при изведување на одредени активности може да се носат и над чизмите затегнати со врвки за затегнување.
Коланот со прерамки се носи при обука, вежби и
смотри над палтото, а кога се носи палтото во панталони или поло маица, коланот (без прерамки) се користи
како ремен за панталони.
Со военотеренската униформа припадниците на
Армијата носат војнички чизми (летни и зимски). Врвките на војничките чизми се врзуваат вкрстено.
Член 10
На предниот дел од капата и шеширот е вшиена
платнена леплива лента, за поставување на единствениот знак за припадност на Армијата. На баретката се поставува единствен знак за припадност на Армијата
изработен од метал.
На горниот дел на левиот ракав на ветровката, џемперот и поло маицата на растојание од 60 мм од горниот раб на ракавот е вшиена платнена леплива лента за
поставување на ознаката на државното знаме.
На горниот дел на десниот ракав на ветровката,
џемперот и поло маицата на растојание од 60 мм од
горниот раб на ракавот е вшиена платнена леплива
лента за поставување на ознаката на единицата во ранг
на самостојна чета, баталјон, полк-бригада и повисоко.
На левиот ракав на палтото во средината на џебот
со затворена патна, вшиена е платнена леплива лента
за поставување на ознаката на државното знаме.
На десниот ракав на палтото во средината на џебот
со затворена патна, вшиена е платнена леплива лента
за поставување на ознаката на единицата.
На ветровката и палтото над левиот горен џеб е
вшиена платнена леплива лента за поставување на ознаката ,,МАКЕДОНИЈА“, а над десниот горен џеб е
вшиена платнена леплива лента за поставување на ознаката за презиме.
На џемперот и поло маицата во висина на долниот
дел од патентот или отворот со копчиња на левата
страна е вшиена платнена леплива лента за поставување на ознаката ,,МАКЕДОНИЈА“, а на десната страна е
вшиена платнена леплива лента за поставување на ознаката за презиме.
На ветровката и палтото на средина на предната
страна во висина на горниот раб на џебовите е вшиена
платнена леплива лента за поставување на ознаката на
чинот.
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На џемперот и поло маицата во висина на долниот
раб од ознаката МАКЕДОНИЈА и ознаката презиме е
вшиена платнена леплива лента за поставување на ознаката на чинот.
На свечености во земјата и странство над левиот горен џеб на палтото на военотеренската униформа, според редоследот на важноста од лево кон десно гледано
кон носителот се носат минијатурните ленти на добиените ордени, одликувања, плакети и значки, а на средина на десниот џеб ознаката за завршена највисока
школа или курс.
2. Службена униформа
Член 11
Службената униформа ја носат воените старешини
на копнената војска, противвоздушната одбрана и военото воздухопловство и воениот персонал на стручно
оспособување односно обука.
Службената униформа активниот воен персонал, ја
носи на работно место во команди повисоки од команди на полк-бригада, на службени состаноци, на воени
свечености, во денови на државни и воени празници,
при давање воени почести и при полагање на венци.
Службената униформа питомците на Воената академија, ја носат на воени свечености.
Службената униформа за воените старешини на
копнената војска е во маслинесто-сура боја а за припадниците на противвоздушната одбрана и военото
воздухопловство е во темносина боја.
Член 12
Службената униформа се состои од: шапка, палто,
панталони (зимски и летни), кошула (со долги и кратки
ракави), мантил, мантил за дожд, џемпер со ,,V“ отвор,
џемпер со еполети, елек со ,,V“ отвор, шал, ракавици,
вратоврска, подоблека, долна облека, чорапи, чевли
(летни и зимски) и ремен за панталони. Покрај овие делови службената униформа за жени се состои и од:
здолниште, чевли, чизми, чанта, ракавици и чорапи-хулахопки.
Член 13
Шапката се носи така што работ на шапката да лежи на најголемиот обем на главата.
Палтото се носи закопчано, со кошула и вратоврска.
Панталоните се носат така што, долниот дел од ременот е на коската на колкот, а ногавиците до врвот на
горниот дел на стапалото на чевлите.
Кошулата со долги ракави се носи како горен дел
вовлечена (во панталони и здолниште) и како внатрешен дел со вратоврска вовлечена (во панталони и здолниште).
Вратоврската се врзува на начин „Виндзор врзување“ и врвот на долниот агол да се совпаѓа со ременот
на панталоните.
Кошулата со кратки ракави се носи како горен дел
вовлечена во панталони и здолниште.
Мантилот се носи врз палто закопчан, со затегнат
колан, надвор од работните простории во зимски период.
Мантилот за дожд се носи врз палто закопчан, со
затегнат колан, надвор од работните простории.
Џемперот со еполети се носи над кошула како горен дел во затворени простории.
Џемперот со ,,V“ отвор се носи над кошула со вратоврска под палто.
Елекот со ,,V“ отвор се носи над кошула со вратоврска под палто.
Здолништето се носи така што, горниот дел на
струкот да биде над колковите, а должината да биде на
средина на колената.
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Член 14
На средината од предниот дел на шапката над
штитникот за сонце е прицврстен единствениот знак за
припадност на Армијата.
На еполетите од палтото, џемперот со еполети и
мантилот се поставуваат соодветните ознаки на чинот,
а на кошулата врз еполетата се става навлака во маслинесто-сура боја со исти димензии како еполетата. Мантилот за дожд на левата страна во висина на градите
има зацврстување за поставување на ознаката на чинот.
На горниот дел од левиот ракав на палтото, кошулата, џемперот со еполети и мантилот, на растојание од
11 до 15 см од горниот раб на ракавот е зашиена ознаката на Република Македонија – државното знаме. На
десниот ракав од надворешната страна на растојание
од 11 до 15 см од горниот раб на ракавот е зашиен грбот на Републка Македонија извезен со конец во златно-жолта боја на иста основа како и материјалот на
палтото за офицери, а со конец во оловно-сребрена боја за подофицери.
Над десниот џеб на палтото и кошулата се носи метална позлатена плочка со презиме.
На поклопникот на десниот џеб на палтото и кошулата се носат ознаките за учеството во мировни или хуманитарни операции надвор од територијата на Република Македонија.
На средината на десниот џеб на палтото и кошулата, се носи ознаката на единицата во ранг на самостојна чета, баталјон, полк-бригада и повисоко.
Над левиот горен џеб на палтото се носи ознака за
воени вештини.
На поклопникот на левиот џеб на палтото на службената униформа, на средината меѓу копчето и десниот
крај на поклопникот, се носи највисоката добиена значка на Армијата, а под неа се поставени минијатурните
ленти на добиените ордени, одликувања, плакети и
значки, според редоследот на важноста од лево кон
десно гледано кон носителот.
На поклопникот на левиот џеб на палтото на свечената униформа се носи највисоката добиена значка на
Армијата, а под неа добиените ордени, одликувања,
плакети и значки, според редоследот на важноста од
лево кон десно гледано кон носителот.
На средината на левиот џеб на палтото и кошулата,
се носи значка за завршена највисока воена школа.
3. Свечена униформа
Член 15
Свечената униформа ја носат воените старешини
(офицери и подофицери).
Член 16
Воените старешини свечената униформа ја носат:
на свечени приеми, при пречек и испраќање на високи
воени и државни делегации, во денови на државни
празници, воени свечености и при погреб на високи воени и државни функционери.
Член 17
Свечената униформа на воените старешини се состои од: шапка, палто, панталони, кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави со отворена јака тип
,,Лидо“, мантил, мантил за дожд, елек ,,V“ отвор, шал,
вратоврска, лакирани црни чевли, ремен со метална
шнола и ремен со тока. Покрај овие делови свечената
униформа за жени се состои и од: здолниште, чорапихулахопки, лакирани црни чевли.

Член 18
Шапката се носи така што работ на шапката да лежи на најголемиот обем на главата.
Палтото се носи закопчано, со кошула и вратоврска.
Панталоните се носат така што, долниот дел од ременот е на коската на колкот, а ногавиците до врвот на
горниот дел на стапалото на чевлите.
Кошулата со долги ракави се носи како внатрешен
дел со вратоврска вовлечена (во панталони и здолниште).
Вратоврската се врзува на начин „Виндзор врзување“ и врвот на долниот агол да се совпаѓа со ременот
на панталоните.
Кошулата со кратки ракави со отворена јака тип
,,Лидо“ се носи како горен дел вовлечена во панталони
и здолниште.
Мантилот се носи врз палто закопчан, со затегнат
колан, надвор од работните простории во зимски период.
Мантилот за дожд се носи врз палто закопчан, со
затегнат колан, надвор од работните простории.
Елекот со ,,V“ отвор се носи над кошула со вратоврска под палто.
Здолништето се носи така што, горниот дел на
струкот да биде над колковите, а должината да биде на
средина на колената.
Член 19
Ознаките на свечената униформа се поставени на
места и растојанија утврдени во член 14 од оваа Уредба.
4. Униформи на единицата за почести
Член 20
Униформите на единицата за почести се носи при
давање на почести на домашни и странски високи државни и воени раководители и на други свечености
согласно Правилото за воен протокол во Армијата.
Член 21
Униформите на единицата за почести се: свечени
униформи М-93 и М-11, празнична униформа М-11,
церемонијална униформа М-11 и униформа за воен оркестар М-11.
Свечената униформа М-93 се состои од: капа (зимска и летна) палто, панталони, пелерина (зимска и летна), кошула, чизми, марама, ракавици, колан со тока,
ремен за панталони, џемпер и чорапи.
Свечената униформа М-11 се состои од: палто, панталони (за професионални војници, подофицери и офицери), кошула, чизми, шапка, капут.
Празничната униформа М-11 се состои од: палто,
панталони (за професионални војници, подофицери и
офицери), кошула, чизми, шапка, капут.
Церемонијалната униформа М-11 се состои од: палто, панталони (за професионални војници, подофицери
и офицери), кошула, чизми, капа-шубара, капут.
Униформата за воен оркестар М-11 се состои од:
шапка, палто, панталони, кошула, вратовска, капут, полувисоки чевли.
Заедничките елементи на униформите од текстил
се: ракавци, ткаени колани, ознака за припадност, еполети и екселбанди.
Заедничките метални елементи на униформите се:
метална златна инсигниција, завршетоци на екселбанди, значки за шапка, токи-пафти, копчиња и украсна
пафта за еполети.
Заеднички елемент од кожа на униформите е колан.
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5. Специјална униформа
Член 22
Специјална униформа носат припадниците на специјалните единици при вршење на посебни и специјални задачи во зависност од природата и карактерот на
задачите кои ги извршуваат.
6. Други ознаки и делови на униформите
Член 23
Ознаката за презиме и ознаката „МАКЕДОНИЈА“
за военотеренската униформа е изработена на зеленомаслинесто-сура ткаенина, извезена со црни букви на
кирилско писмо и обрабена со лента извезена од црн
конец.
Ознаката за презиме за службената и свечената униформа е изработена од метална позлатена плочка со испишани црни печатни букви на кирилско писмо во средина на плочката.
Ознаките за презиме се изработуваат во три варијанти во зависност од должината на презимето.
Член 24
Копчињата за службена униформа (палто, мантил
и џемпер со еполети) се изработени од метал во бронзена боја.
Копчиња за свечена униформа (палто и мантил) се
изработени од метал во златножолта боја.
Ѕвездите на чиновите се тродимензионални од осум
крака изработени од метал-легура на цинк со лиење и
површински се заштитени со слој од бакар, никел и 24
каратна позлата.
Аѓутантот на претседателот на Република Македонија со свечената униформа носи и триплетен гајтан во
златножолта боја.
Член 25
Изгледот и димензиите на ознаките на униформите,
другите ознаки и делови се дадени во Прилог бр.2 кој е
составен дел од оваа уредба.

8. Ознаката на чинот главен наредник е со две прави ленти и две изведби во форма на рамнокрак триаголник без основи изработени во златножолта боја.
9. Ознаката на чинот потпоручник е со една ѕвезда
во златножолта боја поставена во долниот дел на еполетата.
10. Ознаката на чинот поручник е со две ѕвезди во
златножолта боја вертикално поставени.
11. Ознаката на чинот капетан е со три ѕвезди во
златножолта боја, вертикално поставени.
12. Ознаката на чинот мајор е со плетеница извезена во златножолта боја на права лента на жолта основа
и една ѕвезда во златножолта боја.
13. Ознаката на чинот потполковник е со плетеница
извезена во златножолта боја на права лента на жолта
основа и две ѕвезди вертикално поставени, изработени
во златножолта боја.
14. Ознаката на чинот полковник е со плетеница извезена во златножолта боја на права лента на жолта основа и три ѕвезди вертикално поставени, изработени во
златножолта боја.
15. Ознаката на чинот бригаден генерал е со гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата во златножолта боја, една ѕвезда во средината на
полето на еполетата.
16. Ознаката на чинот генерал-мајор е со гранчиња
од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата
во златножолта боја, две ѕвезди во средината на полето
на еполетата.
17. Ознаката на чинот генерал-потполковник е со
гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на
еполетата во златножолта боја, три ѕвезди во полето на
еполетата.
18. Ознаката на чинот генерал на Армија е со гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата во златножолта боја, четири ѕвезди во полето на
еполетата, од кои три ѕвезди имаат форма на рамностран триаголник од кои првите две ѕвезди се хоризонтално поставени во полето на еполетата, третата ѕвезда
е на средина на еполетата, а четвртата ѕвезда е продолжение од третата ѕвезда.

IV. ОЗНАКИ НА ЧИНОВИТЕ

б) Ознаки на чиновите на службената и свечената
униформа

а) Ознаки на чиновите на военотеренската униформа
Член 26
Ознаките на чиновите на военотеренската униформа, се извезени на еполета во форма на правоаголник,
во боја на униформата и тоа:
1. Ознаката на чинот разводник е со една права лента и една изведба во форма на рамнокрак триаголник
без основа, изработени во црвена боја.
2. Ознаката на чинот десетар е една права лента и
две изведби во форма на рамнокрак триаголник без основи, изработени во црвена боја.
3. Ознаката на чинот помлад водник е со една права
лента и три изведби во форма на рамнокрак триаголник
без основи, изработени во црвена боја.
4. Ознаката на чинот водник е со една права лента и
една изведба во форма на рамнокрак триаголник без
основа, изработени во златножолта боја.
5. Ознаката на чинот постар водник е со една права
лента и две изведби во форма на рамнокрак триаголник
без основи, изработени во златножолта боја.
6. Ознаката на чинот постар водник I класа е со една права лента и три изведби во форма на рамнокрак
триаголник без основи, изработени во златножолта боја.
7. Ознаката на чинот наредник се две прави ленти и
една изведба во форма на рамнокрак триаголник без
основа, изработени во златножолта боја.

Член 27
Ознаките на чиновите на службената и свечената
униформа се со извезени ленти и метални ѕвезди, поставени на еполета во форма на правоаголник во боја
на униформата и тоа:
1. Ознаката на чинот водник е со една ѕвезда во сребрено-сива боја.
2. Ознаката на чинот постар водник е со три ѕвезди
во сребрено-сива боја.
3. Ознаката на чинот постар водник I класа е со четири ѕвезди во сребрено-сива боја.
4. Ознаката на чинот наредник се една права лента
и една ѕвезда во сребрено-сива боја.
5. Ознаката на чинот главен наредник се една права
лента и две ѕвезди во сребрено-сива боја.
6. Ознаката на чинот потпоручник е со една ѕвезда
во златножолта боја.
7. Ознаката на чинот поручник е со две ѕвезди во
златножолта боја.
8. Ознаката на чинот капетан е со три ѕвезди во
златножолта боја.
9. Ознаката на чинот мајор е со права лента и една
ѕвезда во златножолта боја.
10. Ознаката на чинот потполковник е со права лента и две ѕвезди, изработени во златножолта боја.
11. Ознаката на чинот полковник е со права лента и
три ѕвезди, изработени во златножолта боја.
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12. Ознаката на чинот бригаден генерал е со гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата во златножолта боја, една ѕвезда во полето на
еполетата.
13. Ознаката на чинот генерал-мајор е со гранчиња
од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата
во златножолта боја, две ѕвезди во полето на еполетата.
14. Ознаката на чинот генерал-потполковник е со
гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на
еполетата во златножолта боја, три ѕвезди во полето на
еполетата.
15. Ознаката на чинот генерал на Армија е со гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата во златножолта боја, четири ѕвезди во полето на
еполетата, од кои три ѕвезди имаат форма на рамностран триаголник од кои првите две ѕвезди се хоризонтално поставени во полето на еполетата, третата ѕвезда
е на средина на еполетата, а четвртата ѕвезда е продолжение од третата ѕвезда.
в) Ознаки на чиновите на питомците на Воената
академија
Член 28
Питомците на Воената академија на униформата ги
носат ознаките на чиновите од член 26 точки 1, 2 и 3 од
оваа уредба.
Член 29
Изгледот на ознаките на чиновите на униформите и
димензиите се дадени во Прилог бр.3 кој е составен
дел од оваа уредба.
V. ОЗНАКИ НА ЕДИНИЦИТЕ НА АРМИЈАТА

се:

Член 30
Ознаките на командите и единиците на Армијата

1. Ознаката на Генералштабот на Армијата за военотеренска униформа е везена во форма на круг, обрабен со темнозелено-маслинесто-сура боја, на основа во
светлозелено-маслинесто-сура боја, во која е внесен
штит со светлозелена боја, на кој има две вкрстени пушки и меч, а во средината на штитот стои единствениот знак за припадност на Армијата изработен во темнозелена-маслинесто-сура боја, кој е опкружен со стилизирани дабови лисја споени со лента во темно зелена
боја, на која е испишан натпис „ГЕНЕРАЛШТАБ”.
1. Ознаката на Генералштабот на Армијата за
службена и свечена униформа е од метал во форма на
круг, обрабен со златножолта боја, на основа во темноокер боја, во која е внесен штит со црвена боја, на кој
има две вкрстени пушки и меч, а во средината на штитот стои единствениот знак за припадност на Армијата,
кој е опкружен со стилизирани дабови лисја споени со
лента во златножолта боја, на која е испишан натпис
„ГЕНЕРАЛШТАБ”.
2. Ознаки на Здружената оперативна команда и единиците
2.1 Ознака на Здружената оперативна команда е во
форма на круг кој се состои од два обрабени круга од
надворешна и внатрешна страна со црна боја. Првиот
круг е на темносина основа, на кој е испишан натпис
,,ЗДРУЖЕНА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА”, а во долниот дел симетрично се поставени девет ѕвезди со пет
крака. Вториот круг е во зелена основа на која е поставен венец од дабови лисја во чија средина се наоѓаат
два вкрстени меча.
2.2. Ознаки во Првата механизирана пешадиска
бригада
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2.2.1. Ознаката на 1 механизирана пешадиска бригада е во форма на штит обрабена со жолта боја, на зелена основа. Во средина е претставен тенк, на врвот од
топовската цевка на тенкот е прикажан меч со сечилото нагоре, под тенкот се прикажани вкрстени топовска
цевка и пушка.
2.2.2. Ознаката на 1.механизиран пешадиски баталјон е во форма на штит обрабен и преполовен со црна
боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија
во црна боја, а во десниот оклопен транспортер во жолта боја, на кој е испишан редниот број на баталјонот.
2.2.3. Ознаката на 2.механизиран пешадиски баталјон е во форма на штит обрабен и преполовен со црна
боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија
во црна боја, а во десниот оклопен транспортер во жолта боја, на кој е испишан редниот број на баталјонот.
2.2.4. Ознаката на 3.механизиран пешадиски баталјон е во форма на штит обрабен и преполовен со црна
боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа глава од
леопард во портокалова и црна боја, а во десниот оклопен транспортер во жолта боја, на кој е испишан редниот број на баталјонот.
2.2.5. Ознаката на 4.механизиран пешадиски баталјон е во форма на штит обрабен и преполовен со црна
боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа глава од
леопард во портокалова и црна боја, а во десниот оклопен транспортер во жолта боја, на кој е испишан редниот број на баталјонот.
2.2.6. Ознаката на Оклопниот баталјон е во форма
на штит обрабен со жолта боја, на зелена основа, во
средината е претставен оклопен коњаник-витез кој со
копјето прободува змеј во црна и сива боја, а под нив е
претставен тенк во профил во сива боја.
2.2.7. Ознаката за Артилериски баталјон е во форма
на штит обрабен со темно сина боја, на зелена основа,
во средината е претставен змеј свртен кон левата страна, а над него се прикажани вкрстени цевка од топ и
ракета во жолта боја.
2.2.8. Ознаката на Инженерискиот баталјон е во
форма на штит обрабен со жолта боја, на зелена основа, во средината се претставени две стражарски кули
поврзани со мост во сива боја во чија позадина е претставен ѕид од тврдина во црна боја, под тврдината има
тркало во сива боја, над кого се вкрстени инженериски
алатки, во црна боја.
2.2.9. Ознаката на четата за атомско-биолошко-хемиска одбрана е во форма на штит обрабена со темножолта боја, на зелена основа, во средината се претставени два вкрстени лабораториски сада со темножолта
боја, под нив во темножолта боја се преставени знаци
за радиолошко, биолошко и хемиско оружје.
2.3. Ознаки во Воздухопловната бригада
2.3.1. Ознаката на Воздухопловната бригада е во
форма на штит обрабен со жолта боја. Од работ по должина на целата ознака се протега лента во темносина
боја, на која рамномерно се претставени 18 ѕвезди во
жолта боја. Во внатрешноста на ознаката на светлосина
основа во средината е прикажан меч со сечилото нагоре на кој се поставени крилја.
2.3.2. Ознаката на Сквадронот на борбени хеликоптери е во форма на штит со лента од темно маслинестосура боја, на која рамномерно се распоредени 18 ѕвезди
во жолта боја, а штитот е обрабен со жолта боја. Во
внатрешноста на ознаката во горниот дел е прикажан
хеликоптер во дејство, а во долниот дел на внатрешноста е прикажан нишан со темнозелена позадина, а во
позадината на црвена основа претставено е изгревање
на сонцето со три жолти зрака кои се шират кон горниот дел и завршуваат до работ на лентата.
2.3.3. Ознаката на Сквадронот за транспортни хеликоптери е во форма на штит со лента од темно маслинесто-сура боја, на која рамномерно се распоредени 18
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ѕвезди во жолта боја, а штитот е обрабен со жолта боја.
Позадината на внатрешноста на ознаката е црвена основа на која е претставено сонце со четири зрака. Во
средината на ознаката е претставен црн коњ со кренати
предни нозе свртен кон сонцето. Во горниот десен дел
од ознаката гледано кон ознаката поставен е меч со сечилото нагоре на кој се поставени крилја во жолта боја.
2.3.4. Ознаката на Флајтот за обука и тренинг е во
форма на штит обрабен со лента во темносина боја на
која рамномерно се претставени 18 ѕвезди во жолта боја, а штитот е обрабен со жолта боја. Позадината на
внатрешноста на ознаката е светлосина боја на која во
долниот дел е претставена отворена книга, во средина
на книгата поставен е факел со три пламени јазици. На
краевите на книгата има поставено две птици колибри
свртени кон факелот. Во позадина претставено е сонце
со три зраци.
2.3.5. Ознаката на Сквадронот за воздухопловнотехничко одржување е во форма на штит обрабен со
лента во жолта боја. Во внатрешноста на ознаката
претставен е круг во сина боја. Кругот рамномерно е
поделен во три дела на црвена, зелена и жолта основа
се преставени авион, резервен дел и авионска бомба.
Од левата и десната страна на кругот се претставени
крилја.
2.3.6. Ознаката на Баталјонот за против воздушна
одбрана е во форма на штит обрабен со жолта боја, на
светлосина основа во средината се преставени вкрстени ракета и цевка од топ свртени нагоре, во чии горен
дел се наоѓа радарска антена зад која е прикажана кобра во став за борба. Зад наведените симболи на основата се претставени патеки на две ракети кои се протегаат од десниот долен дел кон левиот горен дел.
2.3.7. Ознаката на Баталјонот за воздухопловно набљудување и јавување е во форма на штит обрабен со
темносина боја, на светлосина основа во средината а
вториот круг е со светлосина боја во кој се преставени
радарска антена зад која се наоѓаат широко отворени
крилја во жолта боја наклонети на авион свртен нагоре.
2.4. Ознаки во Бригадата за логистичка поддршка
2.4.1. Ознаката на Бригадата за логистичка поддршка е во форма на штит обрабен со црна боја, на зелена
подлога. На горниот дел има шест ѕвезди, во средината
се наоѓаат дијагонално прекрстени клучеви преку нив
има тркало од колска кола со стрелки во круг и стап
обвиткан со змија. На дното на штитот е кратенката на
бригадата за логистичка поддршка (брЛП).
2.4.2. Ознаката на Техничкиот ремонтен центар е
во форма на штит обрабен со црна боја и преполовен
со црна боја, на зелена подлога. Во левиот дел се наоѓа
ознаката на бригадата за логистичка поддршка, а во
десниот дел се наоѓа голем запчаник со зраци од сонце
на црвена подлога. Во средината на запчаникот се наоѓа механичарски клуч.
2.4.3. Ознаката на Центарот за снабдување и транспорт е во форма на штит обрабен со црна боја и преполовен со црна боја, на зелена подлога. Во левиот дел се
наоѓа ознаката на бригадата за логистичка поддршка, а
во десниот дел се наоѓа меч со класје од жито од двете
страни. Над мечот се наоѓаат пет запчаници во трансмисија.
2.4.4. Ознаката на Воено-медицинскиот центар е во
форма на штит обрабен со црна боја и преполовен со
црна боја, на зелена подлога. Во левиот дел се наоѓа ознаката на бригадата за логистичка поддршка, а во десниот дел е поставен црвен крст преку кој се наоѓа меч
со сива боја околу кој е обвиткана змија со маслинеста
боја.
2.4.5. Ознаката на Логистичките баталјони е во
форма на штит обрабен со црна боја и преполовен со
црна боја, на зелена подлога. Во левиот дел се наоѓа ознаката на бригадата за логистичка поддршка, а во десниот дел се наоѓа тркалезен запчаник. Во позадината
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на запчаникот се наоѓаат изѕидани блокови во два реда,
а во средината на запчаникот бројката еден, два или
три, во зависност од редниот број на баталјонот. Околу
запчаникот се извезени од двете страни гранчиња од
дабови лисја.
2.5. Ознака на Резервните сили е во форма на штит
со маслинесто зелена основа обрабен со црна боја. Во
средината на штитот поставено е знамето во облик на
карта на Република Македонија во црвено-жолта боја.
Во средината на картата поставени се две вкрстени пушки во сива боја. Над картата поставен е сокол со раширени крилја во бела, сива, црна и кафеава боја. Во
долниот дел на штитот испишани се во сива боја буквите РС (резервни сили).
2.6. Ознака на Баталјонот на Воената полиција е во
форма на штит обрабен со светложолта боја, на сива
основа, во средината е претставен штит во кафеава основа, во чија внатрешност има прикажано сонце со зраци во светло жолта боја, а во позадината на штитот се
претставени два вкрстени меча, обрабени со црна боја,
со сечилата надолу. На врвот на штитот со црни букви
е испишан натпис ,,ВОЕНА ПОЛИЦИЈА“.
2.7. Ознака на Баталјонот за врски е во форма на
штит обрабен со жолта боја, на зелена основа, во средината е претставен меч со сечилото нагоре, зад горната половина на мечот се претставени две вкрстени знаменца во жолта и црвена боја. Во долниот дел се прикажани два дабови лисја по чија средина е прикажана
по една молња со црвена боја.
3. Ознаки во Командата за обука и доктрини
3.1. Ознаката на Командата за обука и доктрини, е
форма на круг обрабен со жолта боја, поделена во два
круга. Првиот круг е во темно сина основа, на кој со
жолта боја во горниот дел полукружно е испишан натпис ,,КОМАНДА ЗА ОБУКА И ДОКТРИНИ“. Вториот
круг е со зелена основа, во кој се наоѓа штит на кој е
отсликано државното знаме, од десната страна на штитот се наоѓа отворена книга, исто така на штитот се
вкрстуваат факел и меч, чија рачка лежи на отворената
книга.
3.1.1 Ознаката на Центарот за странски јазици и
центарот за доктрини и научени лекции е истоветна со
ознаката на Командата за обука и доктрина.
3.2. Ознаката на Центарот за индивидуална обука е
во форма на штит обрабен со црна боја на зелена основа, на средината е претставен единствениот знак за
припадност, а во позадина се претставени вкрстени мечови во жолта и црвена боја, исправен факел во кафеава боја, црвена и бела боја и антички столб во бела боја.
3.3. Ознаката на Центарот за обука на питомци е во
форма на штит, обрабен со црна боја на зелена основа,
на средината во позадина е претставен триаголен штит
со македонското знаме, врз штитот во вкрстена закосена положба од лево кон десно се претставени: фигура
на меч и фигура на пушка во кафеаво-црна боја, врз
нив е прикажана фигура на отворена книга во кафеавобела боја и под неа е прикажан златен дабов венец со
желади.
3.4. Ознаката на Центарот за поддршка на обуката е
во форма на штит, обрабен со црна боја на зелена основа, на средината се претставени вкрстени меч во жолта
и црвена боја, факел во кафена боја и сидро во црна боја а во позадина е претставена планина.
3.5. Ознаката на Центарот за одгледување и дресура на службени кучиња е во форма на штит обрабен со
црна боја, на зелена основа, во средината е претставен
профил на куче во црна боја, а во позадина се претставени вкрстени меч во жолта и црвена боја и факел во
кафена, црвена и бела боја.
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4. Ознаки во Полкот за специјални операции
4.1. Ознаката на Командата на полкот за специјални
операции и приштапските единици е штит со црвена
основа и златножолта рамка. Во средината на штитот
се наоѓа меч со златножолта боја, со сечилото нагоре, а
од задната страна на мечот се вкрстени молња и стрела,
во златножолта боја зад кои се наоѓа падобран со бело
сина боја.
За военотеренска униформа ознаката е везена и
изработена во две бои: маслинесто зелена и црна. Подлогата на штитот е маслинесто зелена, а рамката на
штитот и симболите во него со црна боја.
4.2. Ознаката на Баталјонот за специјална намена
„Волци“, е штит со црвена основа и златножолта рамка. Во средината на штитот е претставена глава на волк
во црна и бела боја. Позади главата на волкот се вкрстени меч, стрела, крило сите во златножолта боја и падобран во златножолта и сина боја.
За военотеренска униформа ознаката е везена и
изработена во четити бои: темнозелена, црна, сива и
бела. Подлогата на штитот е тенозелена, а во средината
на штитот е главата на волкот во црна, сива и бела боја
без други обележја.
4.3. Ознаката на Ренџерски баталјон „Ренџери“, е
штит со црвена основа и златно жолта лента на врвот.
Во средината на штитот се наоѓа меч со златно жолта
боја, свртен нагоре. Позади мечот се вкрстени две стрели со врвовите нагоре. Позади овие симболи се наоѓа
падобран со купола во црна боја. Во подножјето на
штитот се наоѓа натпис со црни латинични печатни букви “RENGER“.
За военотеренска униформа ознаката е везена и
изработена во три бои: темнозелена, црна и темнокафеава. Подлогата на штитот е темнозелена, лентата и куполата на падобранот во црна боја, а мечот, стрелите и
буквите на мотото на единицата се во темнокафеава
боја.
4.4 Ознаките на единиците во полкот за специјални
операции за службена и свечена униформа се изработуваат од метал.
5. Ознака на Центарот за електронско извидување е
во форма на штит обрабен со црна боја. На светлосина
основа е внесен штит со црна боја, во горниот дел на
штитот се претставени очи на був, во средина на штитот во форма на елипса со црвена подлога се претставени во жолта боја две вкрстени патеки на електрони во
движење, а над нив се вкрстени меч со сечилото нагоре
и молња.
6. Ознака на Баталјонот за почести и опслужување
е во форма на штит обрабен со црна боја, на зелена основа во средината со црна боја е претставен гардист во
профил околу кој се наоѓа ловоров венец во црна боја,
а над него стои натпис ,,МАКЕДОНИЈА“ а во долниот
дел на штитот стои натпис ,,ГАРДА“.
7. Ознака на униформата на воениот и цивилниот
персонал на Армијата упатени во мировни или хуманитарни операции надвор од територијата на Републиката.
7.1 Военот и цивилниот персонал упатен во мировни или хуманитарни операции надвор од територијата
на Републиката, на униформата ја носи ознаката на мисијата во која е упатен, утврдена од страна на организацијата која ја предводи мисијата.
8. Ознаки на Генералштабот, командите и единиците на Армијата
а) на военотеренска униформа
8.1. Ознаките на Генералштабот на Армијата и командите на военотеренска униформа се во кружна форма со дијаметар од 80 мм.
Ознаките на единиците се во облик на штит, со димензии 70х80 мм.
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Ознаките на командите-единиците на Армијата се
изработени со везење на ткаенина.
Ознаката на командата-единицата на Армијата на
која и припаѓаат, воениот персонал на Армијата ја носи
на горните делови на униформата.
б) на службена и свечена униформа
8.2. Ознаката на Генералштабот на Армијата и командите-единиците на Армијата за службената и свечената униформа е изработена во форма на беџ.
Ознаката за Генералштабот на Армијата и командите е во форма на круг со дијаметар 45 мм, и дебелина 2
мм. Ознаката е изработен од легура на цинк со лиење и
површински е заштитен со слој од бакар, никел и 24 каратна позлата.
Ознаката е фиксирана на црна кожена подлога со
дијаметар 55 мм, и дебелина 2 мм. На горната страна
има продолжен јазик со должина од 35 мм, кој е засечен на средината.
Ознаката за единиците е во форма на штит со висина 45 мм, ширина 45 мм и дебелина 2 мм. Беџот е
изработен од легура на цинк со лиење и површински е
заштитен со слој од бакар, никел и 24 каратна позлата.
Ознаката е фиксирана на црна кожена подлога во
форма на штит со висина 60 мм и ширина 55 мм. На
горната страна има продолжен јазик со должина од 35
мм, кој е засечен на средината.
Ознаката на командата-единицата е обоена со епоксидни смоли.
Член 31
Изгледот и димензиите на ознаките на командите и
единиците на Армијата се дадени во Прилог бр.4 кој е
составен дел од оваа уредба.
Член 32
Питомците на Воената академија на униформата ја
носат ознаката на Центарот за обука на питомци.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 33
Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за единствениот знак за припадност на Армијата на Република Македонија, униформата, ознаките на чиновите, ознаките на родовите и
службите, ознаките на единиците како и начинот и условите за нивното носење („Службен весник на Република Македонија”бр. 01/08).
Член 34
Униформите, ознаките на чиновите и ознаките на
единиците кои припадниците на Армијата ги носат согласно Уредбата за единствениот знак за припадност на
Армијата на Република Македонија, униформата, ознаките на чиновите, ознаките на родовите и службите, ознаките на единиците како и начинот и условите за нивното носење („Службен весник на Република Македонија”бр. 01/08) ќе се заменат во рок од 2 години од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.
Член 35
Оваа Уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.07-1175/2
9 јули 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

2275.
Врз основа на член 222, став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 43/12), министерот за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ЦЕНОВНИКОТ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА
ДОПОЛНИТЕЛНАТА ДЕЈНОСТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ
РАБОТНИЦИ
Член 1

Член 4
На видно место во установата достапно за сите вработени директорот на установата го објавува месечниот извештај од член 3 на овој правилник со податоци за
здравствените работници кои ги исполниле критериумите за вршење на здравствени услуги во дополнителна дејност и видот и обемот на здравствените услуги
кои може да ги врши секој здравствен работник.
Освен извештајот од став 1 на овој член, секој од
вработените здравствени работници добива индивидуален месечен извештај.

Со овој правилник се пропишуваа ценовникот и начинот на вршењето на дополнителната дејност на
здравствените работници - специјалисти вработени во
јавните здравствени установи (во натамошниот текст:
установите) што вршат специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита со над две години
работно искуство во специјалноста .

Член 5
Ако извештајот не е објавен или е објавен на начин
спротивен на начинот пропишан во член 4 став 1 од
овој правилник, здравствениот работник може да врши
здравствени услуги како дополнителна дејност врз основа индивидуалниот извештај од член 4 став 2 од овој
правилник.

Член 2

Член 6

Здравствените работници се смета дека имаат нама-

Дополнителната дејност во установата каде што

лена работна успешност кога коефициентот на успеш-

здравствениот работник е вработен или во друга јавна

ност е помал од 0,98, како и кога заради невнесување

здравствена установа се врши надвор од редовното ра-

на податоци за извршени здравствени услуги во систе-

ботно време на здравствениот работник најмногу осум

мот за плаќање по успешност неможе да се утврди ус-

часа неделно.

пешноста на здравствениот работник.

Здравствениот работник кој врши дополнителна

Коефициентот на успешност на здравствениот ра-

дејност ги користи просторот и опремата на јавна

ботник се утврдува врз основа на евиденцијата што се

здравствена установа на начин и под услови утврдени

води во установата за извршени здравствени услуги од

со Законот за здравствена заштита, овој правилник и

страна на здравствените работници односно врз основа

договорот склучен помеѓу здравствениот работник и

на податоците за извршени здравствени услуги што се

установата во која врши дополнителна дејност.

внесуваат во системот за плаќање по успешност.
Член 7
Член 3

Заради вршење на дополнителна дејност директо-

Врз основа на евиденцијата што се води во устано-

рот на јавната здравствена установа во која ќе се врши

вата за извршени здравствени услуги од страна на

дополнителната дејност и здравствениот работник

здравствените работници односно врз основа на пода-

склучуваат договор, кој содржи особено:

тоците за извршени здравствени услуги што се внесуваат во системот за плаќање по успешност автоматски
се генерира месечен извештај според кој се добива
преглед на здравствени работници кои ги исполниле

- име, презиме, матичен број и специјализацијата
на здравствениот работник,
- вид на здравствените услуги што ги врши здравствениот работник на работното место,

критериумите од член 2 на овој правилник, и бројот на

- установата односно организационата единица во

здравствени услуги што здравствениот работник може

установата во која ќе се врши дополнителната дејност

да врши во рамките на дополнителната дејност.

која треба да биде во согласност со лиценцата за рабо-

9 јули 2012

Бр. 86 - Стр. 57

та во установата каде што е вработен, или во друга

ме на здравствениот работник, ако сакаат да добијат

здравствена установа која е регистрирана за истата деј-

здравствени услуги побрзо од времето утврдено со ли-

ност,

стата на закажани прегледи и интервенции во устано-

- времето во кое ќе се врши дополнителната дејност

вата.

(денови во текот на неделата или месецот, работно време во текот на денот, начинот на закажување на пациентите и местото на прием на пациентите),

Член 11
За извршените специјалистичко-консултативни и

- тимот на здравствени работници од установата во

болнички здравствени услуги во вршење на дополни-

која се врши дополнителната дејност кои ќе бидат ан-

телна дејност, здравствениот работник ја води пропи-

гажирани во установите со распоред на работното вре-

шаната медицинска документација и евиденцијата сог-

ме (денови во текот на неделата или месецот, работно

ласно прописите за евиденциите во областа на здрав-

време во текот на денот, начинот на закажување на па-

ството и за здравствената заштита, при што се евиден-

циентите и местото на прием на пациентите,

тира дека здравствената услуга е извршена во рамките

- трошоците на установата за користење на просто-

на дополнителна дејност.

рот и материјалните трошоци поврзани со работата.
Во установата во која се врши дополнителната дејност се води евиденција на склучените договори за дополнителна дејност.

Член 12
Здравствен работник кој врши дополнителна дејност во повеќе јавни здравствени установи, во устано-

Член 8
Здравствениот работник при вршењето на дополнителната дејност ги надоместува трошоците на устано-

вата во која е вработен доставува примерок од секој
потпишан договор за вршење на дополнителна дејност
во другите здравствени установи.

вата за користење на постоечкиот простор и материјалните трошоци поврзани со работата.
Во установата во која е вработен здравствениот работник и во која се врши дополнителната дејност од
страна на здравствениот работник се прават посебни
требувања за лекови, медицински помагала и потрошен
материјал .

Член 13
Во установата во која се врши дополнителна дејност на видно место се истакнува видот на услугите
кои се вршат како дополнителна дејност, времето на
вршењето на дополнителна дејност, ценовникот и листата на здравствени работници кои укажуваат услуги
како дополнителна дејност.

Член 9
Ако здравствениот работник при вршењето на дополнителната дејност има потреба од ангажирање на
друг персонал, персоналот го ангажира надвор од неговото работно време за што го известува директорот на

Член 14
Ценовникот на здравствените услуги извршени како дополнителна дејности се дадени во прилог кој е составен дел на овој правилник.

установата.

Член 15
Член 10

При вршењето на дополнителната дејност од страна
на здравствениот работник кој врши дополнителна деј-

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

ност може да се укажуваат специјалистичко-консултативни и болнички услуги на пациенти кои претходно
писмено побарале да добијат услуга од определен
здравствен работник надвор од редовното работно вре-
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
2276.
Врз основа на член 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87
став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен
весник на Република Македонија” бр.113/07, 24/11 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА
УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА
И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И
ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ
ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛO
Член 1
(1) Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз
и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/10, 86/10, 144/10, 27/11,
66/11, 72/11, 84/11, 95/11, 114/11, 168/11, 185/11, 4/12, 33/12, 45/12 и 65/12), во Прилогот VII Дел 1, образецот
на ветеринaрно-здравствен сертификат за свињи (Sus scrofa) наменети за приплод и/или производство по увозот во Република Македонија ‘POR-X’ се заменува со нов образец ‘POR-X’, кој е даден во Прилог и е составен
дел на овој правилник.
(2) Во Делот 18, по образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за месо од живина за увоз во Република Македонија ‘POU’, се додава нов образец на ветеринарно-здравствен сертификат за месо од живина по
потекло од Соединетите Американски Држави за увоз во Република Македонија ‘POU-USA’, кој е даден во
Прилог и е составен дел на овој правилник.
(3) Во Делот 21, образецот на здравствен сертификат за увоз во Република Македонија на мешовити производи наменети за човечка исхрана ‘CP-I’, се заменува со нов образец ‘CP-I’, кој е даден во Прилог и е составен
дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”, а одредбите од член 1 став (3) ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2013 година.
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НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ

2277.

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за нотари-

1. На нотарот БОРИС МУЦУНСКИ именуван за

јатот ( “Службен весник на РМ”бр .55/07, 86/08, 139/09

вршење на нотарските работи на подрачјето на Основ-

и 135/11), Претседателот на Нотарската комора на Ре-

ниот суд во Делчево, му престанува службата нотар по-

публика Македониана 5.7.2012 година, го донесе след-

ради исполнување на условите за старосна пензија сог-

ното

ласно со закон.
2. Решението влегува во сила на ден 06.07.2012 гоРЕШЕНИЕ

дина.

ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА
Образложение
1. Именуваните нотари:
- Џеват Бучи, нотар за подрачјето на Основните судови на градот Скопје;

Со писмен допис бр.03-1091/1 од 14.06.2012 година
Нотарската комора на Република Македонија го изве-

- Фатмир Ајрули , нотар за подрачјето на Основните судови на градот Скопје;

сти Министерството за правда дека нотарот Борис Муцунски од Делчево ги исполнил условите за старосна

- Зафир Хаџи Зафиров, нотар за подрачјето на Основните судови на градот Скопје;

пензија.
Постапувајќи по дописот на Нотарската комора,

- Ариф Незири, нотар за подрачјето на Основниот
суд во Тетово;

Министерството за правда изврши увид во досието на
нотарот Борис Муцунски од Делчево при што конста-

- Артан Лимани, нотар за подрачјето на Основниот
суд во Куманово

тира дека лицето Борис Муцунски (татково име
Ефтим) роден на 06.06.1947 година, кој е именуван за

- Ајдин Мехмеди, нотар за подрачјето на Основниот суд во Кичево,

нотар на подрачјето на Основниот суд во Делчево со
Решение на министерот за правда бр.04-3543/1 од

ќе започнат со работа на 16.7.2012 година.

27.07.1999 година, ги исполнил условите за старосна

2. Решението стапува на сила веднаш со неговото

пензија согласно член 17 став (1) од Законот за пензи-

донесување;

ско и инвалидско осигурување (“Службен весник на

3. Решението да се објави во „Службен Весник на

РМ” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00,
50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 84/05, 101/05, 70/06, 153/07,

РМ“.

152/08, 161/08, 81/09, 156/09, 83/10, 156/10, 24/11, 51/11
и 11/12).
Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став

Бр. 02-1265/1

Нотарска Комора на РМ

5 јули 2012 година

Претседател,

(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, мини-

Зорица Пулејкова, с.р.

стерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова

Скопје

__________
2278.

решение.
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна од ова ре-

Врз основа на член 55 од Законот за организација и

шение може со тужба да поведе управен спор пред

работа на органите на државната управа (“Службен

Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот

весник на РМ” бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и

на ова решение.

член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот (“Службен весник на РМ” бр. 55/07, 86/08,
139/09 и 135/11), министерот за правда на ден 2.7.2012
година го донесе, следното

Бр. 09-2563/3
2 јули 2012 година

Министер за правда,

Скопје

Блерим Беџети, с.р.

Стр. 128 - Бр. 86

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

9 јули 2012

contact@slvesnik.com.mk

