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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
869. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за личното име, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 мај 2007 година. 
 

    Бр. 07-2247/1                                Претседател 
18 мај 2007 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

                                                                                                      
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ 

 
Член 1 

Во Законот за личното име ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 08/95), членот 8 се менува и 
гласи:  

"Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на лице кое 
не се служи со личното име што му е запишано во ма-
тичната книга на родените (член 1 став 2)." 

 
Член 2 

По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи: 
 

"Член 8-а 
За прекршокот предвиден со одредбата од членoт 8 

на овој закон прекршочната постапка ја води комисија 
на Министерството за внатрешни работи. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
два члена и претседател на комисијата. 

Членовите на комисијата имаат завршено високо 
образование и работно искуство од најмалку четири го-
дини на предметната материја, а претседателот на ко-
мисијата е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит и работно искуство од најмалку шест години 
на предметната материја." 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија".  

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR EMRIN PERSONAL 
 

Neni 1 
Në Ligjin për emrin personal (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 08/95), neni 8 ndryshon 
si vijon:  

"Gjobë në shumë prej 50 deri 150 euro me kundërvlerë 
në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje personit i cili 
nuk shërbehet me emrin personal që i është shënuar në 
librin e amzës të të lindurve (neni 1 paragrafi 2)."  

Neni 2 
Pas  nenit 8 shtohet neni  i ri 8 –a si vijon: 
 

“Neni 8-a 
Për kundërvajtjen e parashikuar me dispozitën nga 

nenin 8 të këtij ligji procedurën për kundërvajtje e udhëheq 
komisioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga dy 
anëtarë dhe kryetari i komisionit. 

Anëtarët e komisionit kanë arsim të kryer sipëror dhe 
përvojë pune prej së paku katër vjetësh në materien e 
lëndës, ndërsa kryetari i komisionit jurist i diplomuar me 
provimin e dhënë të jurisprudencës dhe përvojë pune prej 
së paku gjashtë vjetësh në materien e lëndës". 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  

___________ 
870. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за матичната евиденција, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 мај 2007 година. 
 

    Бр. 07-2246/1                                Претседател 
18 мај 2007 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

             
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за матичната евиденција (“Службен вес-

ник на Република Македонија” број 8/95 и 38/2002), 
насловот на Главата VI  се менува и гласи: ”ПРЕКР-
ШОЧНИ ОДРЕДБИ“. 

 
Член 2 

Во членот 31 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: “Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе и се изрече за прекршок на јав-
ната здравствена установа ако:”.  

Во ставот 2 зборовите: “ќе се казни со парична каз-
на од една третина до две плати и” се заменуваат со 
зборовите: “ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 
490 евра во денарска противвредност и на”. 

 
Член 3 

Во членот 32 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: “Глоба во износ од 30 до 100 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице ако:”.   

Во ставот 2 зборовите: “Со парична казна од една 
третина до две плати ќе се казни за прекршок” се заме-
нуваат со зборовите: “Глоба во износ од 200 до 490 
евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на”. 
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Член 4 
По членот 32 се додава нов член 32-а, кој гласи: 
 

“Член 32-а 
За прекршоците предвидени со одредбите од члено-

вите 31 став 2 и 32 на овој закон, прекршочната по-
стапка ја води комисија на Министерството за вна-
трешни работи. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
два члена и претседател на комисијата. 

Членовите на комисијата имаат завршено високо 
образование и работно искуство од најмалку четири го-
дини на предметната материја, а претседателот на ко-
мисијата е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит и работно искуство од најмалку шест години 
на предметната материја.” 

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR EVIDENCËN AMË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për evidencën amë (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 8/95 dhe 38/2002), 
titulli i Kreut VI ndryshon si vijon: "DISPOZITA PËR 
KUNDËRVAJTJE"  

 
Neni 2 

Në nenin 31 paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshon si vijon: 
“Gjobë në shumë prej 500 deri 2.000 euro me kundërvlerë 
në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje institucionit 
shëndetësor publik nëse:”  

Në paragrafin 2 fjalët: “do të dënohet me dënim me 
para nga një e treta deri dy në paga dhe", zëvendësohen me 
fjalët: “do t’i kumtohet gjobë prej 200 deri 490 euro me 
kundërvlerë në denarë edhe”. 

 
Neni 3 

Në nenin 33 paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshon si vijon: 
“Gjobë në shumë prej 30 deri 100 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje personit juridik, 
nëse:"  

Në paragrafin 2 fjalët: “Me dënim me para nga një e 
treta deri dy paga do të dënohet për kundërvajtje", 
zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 200 deri 
490 euro me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për 
kundërvajtje”. 

 
Neni 4 

Pas  nenit 32 shtohet neni  i ri 32-a si vijon: 
 

“Neni 32-a 
Për kundërvajtjet e parashikuara me dispozitat nga 

nenet 31 paragrafi 2 dhe 32 të këtij neni, procedurën për 
kundërvajtje e udhëheq komision i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga dy 
anëtarë dhe kryetari i komisionit. 

Anëtarët e komisionit kanë arsim të kryer sipëror dhe 
përvojë pune prej së paku 4 vjet në materien e lëndës, 
ndërsa kryetari i komisionit jurist i diplomuar me provimin 
e dhënë të jurisprudencës dhe përvojë pune prej së paku 6 
vjet në materien e lëndës". 
 

Neni 5 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

871. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за азил и привремена заштита, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 мај 2007 година. 
 

    Бр. 07-2245/1                                Претседател 
18 мај 2007 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Законот за азил и привремена заштита (“Служ-
бен весник на Република Македонија” број 49/2003), во 
членот 2 алинеја 1 на крајот на реченицата сврзникот 
“и” се заменува со точка и запирка. 

По алинејата 1  се додава нова алинеја 2, која гласи:  
“- лице под супсидијарна заштита и”. 
Алинејата 2 станува алинеја 3. 

 
Член 2 

По членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи: 
 

“Лице под супсидијарна заштита 
 

Член 4-а 
Лице под супсидијарна заштита е странец, кој не се 

квалификува како признаен бегалец, а  на кој Републи-
ка Македонија ќе признае право на азил и ќе дозволи 
да остане во рамките на нејзината територија, бидејќи 
постојат цврсти причини да се верува дека  доколку се 
врати во државата чиј државјанин е, или доколку е ли-
це  без државјанство, во својата држава на претходен 
вообичаен престој, ќе се соочи со вистински ризик од 
претрпување на сериозни повреди. 

Сериозни повреди, во смисла на ставот 1 од овој 
член, се: 

- смртна казна или егзекуција; 
- тортура или нечовечно или деградирачко однесу-

вање или казнување  или 
- сериозни и индивидуални закани по животот или 

личноста на цивилно лице, по пат на недискримини-
рачко насилство, во ситуација на меѓународен или вна-
трешен вооружен конфликт.” 

 
Член 3 

Во членот 6 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

“Покрај причините утврдени во ставот 1 на овој 
член лицето под супсидијарна заштита не може да 
ужива право на азил на Република Македонија и докол-
ку: 

- претставува опасност по безбедноста на Републи-
ка Македонија и 
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- пред неговото доаѓање во Република Македонија 
извршило едно или повеќе кривични дела кои не се 
утврдени во ставот 1 на овој член, а за кои е предвиде-
на казна затвор во случај да биле извршени во Репуб-
лика Македонија  и доколку ја напуштило својата земја 
на потекло со цел да ги избегне санкциите за изврше-
ните кривични дела.” 

 
Член 4 

Во членот 8 став 1 по зборот “бегалец” се става за-
пирка и се додаваат зборовите: “лице под супсидијарна 
заштита”. 

 
Член 5 

Во членовите  9 и 10 став 1 по зборот “закон” се до-
даваат зборовите: “или од претрпување на сериозни по-
вреди утврдени во членот 4-а на овој закон,”. 

 
Член 6 

Во членот 11 по зборот “бегалци” се става запирка 
и се додаваат зборовите: “лица под супсидијарна за-
штита”. 

 
Член 7 

Во членот 17  став 1 по бројот “4” се става запирка 
и се додава бројот “4-а”. 

 
Член 8 

Во насловот на членот 30 по зборот “заради” се до-
даваат зборовите: “супсидијарна заштита или”. 

Во членот 30 по зборот “заради” се додаваат зборо-
вите: “супсидијарна заштита, согласно со членот 2 али-
неја 2 на овој закон или”, а зборовите: “алинеја 2” се 
заменуваат со зборовите: “алинеја 3”. 

 
Член 9 

Во членот 31 став 1 по зборот “бегалец” се додаваат 
зборовите: “решение за признавање на статус на лице 
под супсидијарна заштита”. 

 
Член 10 

Во членот 38 став 1  по алинејата 4 се додаваат че-
тири нови алинеи 5, 6, 7 и 8, кои гласат: 

“- ќе почине; 
- стекнало државјанство на Република Македонија; 
- добило престој согласно со одредбите од Законот 

за движење и престој на странците; 
- доброволно ќе ја напушти територијата на Репуб-

лика Македонија;”. 
Алинеите 5 и 6 стануваат алинеи 9 и 10. 

 
Член 11 

Во членот 39 став 1 алинеја 2 по зборот “бегалец” 
се става запирка и се додаваат зборовите: “лице под 
супсидијарна заштита”. 

 
Член 12 

Во членот 41 став 1 по зборот “бегалец” се става за-
пирка и се додаваат зборовите: “лице под супсидијарна 
заштита”. 

Во ставот 3 по зборот “за” се додаваат зборовите: 
“лице под супсидијарна заштита и “. 

Во ставот 4 по зборот “бегалец” се става запирка и 
се додаваат зборовите: “лице под супсидијарна зашти-
та”. 

 
Член 13 

Во членот 45 по зборот “азил” се става запирка и се 
додават зборовите: “лице под супсидијарна заштита”. 

 
Член 14 

Во Главата V во насловот на подглавата 3 по зборот 
“НА” се додаваат зборовите: “ЛИЦА ПОД СУПСИДИ-
ЈАРНА ЗАШТИТА И”. 

Член 15 
Во членот 58 по зборовите: “доставувањето на” се 

додаваат зборовите: “решението за признавање на пра-
во на азил заради супсидијарна заштита, односно на”, 
по зборот “лицето” се додаваат зборовите: “под суспи-
дијарна заштита, односно лицето”, а по зборот “од” се 
додаваат зборовите: “членот 4-а, односно”. 

 
Член 16 

Во членот 59 во првиот ред по зборот “На” се дода-
ваат зборовите: “лицето под  супсидијарна заштита, од-
носно”, а по зборовите: “доставувањето на” се додаваат 
зборовите: “решението за признавање на статус на ли-
це под суспидијарна заштита, односно”. 

 
Член 17 

Во членот 60 во првиот ред зборот “Лицето” се за-
менува со зборовите: “ Лицето под супсидијарна за-
штита и лицето”. 

Во ставот 2 по зборот “определено” се додаваат 
зборовите: “лицата под супсидијарна заштита и”. 

 
Член 18 

Во членот 67  по зборот “бегалци” се става запирка и 
се додаваат зборовите: “лица под супсидијарна заштита”. 

 
Член 19 

Насловот на Главата VIII се менува и гласи: “ПРЕ-
КРШОЧНИ ОДРЕДБИ”. 

 
Член 20 

Во членот 69 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: “Глоба во износ од 20 до 80 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице, кое:”. 

 
Член 21 

Во членот 70 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: “Глоба во износ од 300 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, 
кое:”.  

 
Член  22 

По членот 70 се додава нов член 70-а, кој гласи: 
 

“Член 70-а 
За прекршоците предвидени со одредбите од члено-

вите 69 и 70 на овој закон, прекршочната постапка ја во-
ди комисија на Министерството за внатрешни работи. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
два члена и претседател на комисијата. 

Членовите на комисијата имаат завршено високо 
образование и работно искуство од најмалку четири го-
дини на предметната материја, а претседателот на ко-
мисијата е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит и работно искуство од најмалку шест години 
на предметната материја.” 

 
Член  23 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јули 2008 година, освен 
одредбите од членовите 10, 19, 20, 21 и 22 на овој закон. 

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR AZIL DHE PËR MBROJTJE TË PËRKOHSHME 
 

Neni 1 
Në Ligjin për azil dhe mbrojtje të përkohshme (“Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 49/2003), në 
nenin 2 në alinenë 1, në fund të fjalisë lidhëza “dhe” 
zëvendësohet me pikëpresje. 
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Pas alinesë 1 shtohet aline e re 2 si vijon:  
- “person në mbrojtje suspindiare dhe” 
Alineja 2 bëhet aline 3. 
        

Neni 2 
Pas nenit  4  shtohet neni i ri 4-a, si vijon: 
”Person në mbrojtje suspindiare 
   

Neni 4-a 
Personi në mbrojtje suspindiare është i huaj , i cili nuk 

kualifikohet si ikës,e të cilët Republika e Maqedonisë do 
t’ia pranojë të drejtën për azil dhe do të lejojë të mbetet në 
suazat e territorit të saj, sepse ekzistojnë arsye të forta të 
besohet, se nëse kthehet në shtetin shtetas i të cilit është, 
ose nëse është person pa shtetësi, në shtetin e tij qëndrim të 
mëparshëm të rëndomtë, do të ballafaqohet me rrezik të 
vërtetë nga pësimi i cenimeve serioze. 

Cenime serioze, në kuptim të paragrafit 1 të këtij neni, 
janë:  

-dënimi me vdekje ose ekzekutimi; 
-tortura ose sjellja çnjerëzore ose degraduese ose 

dënimi, ose  
-kërcënimet serioze dhe individuale ndaj jetës ose 

personalitetit të personit civil, nëpërmjet dhunës 
jodiskriminuese, në situata të konfliktit të armatosur 
ndërkombëtar ose të brendshëm”. 

 
Neni 3 

Në nenin 6 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 i cili 
si vijon: 

”Përveç shkaqeve të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij 
neni personi në mbrojtjen suspindiare nuk mund të  gëzojë 
të drejtën e azilit të Republikës së Maqedonisë edhe nëse: 

-paraqet rrezik për sigurinë  e Republikës së 
Maqedonisë; 

-para ardhjes së tij në Republikën e Maqedonisë ka 
kryer një ose më shumë vepra  penale të cilat nuk janë 
përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, por për të cilat 
është paraparë dënim me burg në rast të jetë kryer në 
Republikën e Maqedonisë dhe nëse e ka lëshuar vendin e 
vet të prejardhjes me qëllim që t’u ikë  sanksioneve për 
kryerjen e veprave penale”’. 

                                                
Neni 4 

Në nenin 8 paragrafi 1, me fjalën ”refugjat” vihet 
presja dhe shtohen fjalët: ”person në mbrojtje suspindiare”. 

 
Neni 5 

Në nenet 9 dhe 10 paragrafi 1, pas fjalës ”ligj”, shtohen  
fjalët: “ose nga pësimi i cenimeve të rënda të përcaktuara 
në nenin 4-a të këtij ligji,”. 

 
Neni 6 

Në neni 11, pas fjalës ”refugjat” vihet presja dhe 
shtohen fjalët: ”persona në mbrojtje suspindiare”. 

 
Neni 7 

Në nenin 17 paragrafi 1, pas numrit ”4” vihet presja 
dhe shtohet numri ”4-a”. 

 
Neni 8 

Në titullin e nenit 30 me fjalën “për shkak” shtohen 
fjalët: mbrojtje suspindiare ose”. 

Në nenin 30, pas fjalës “për shkak” shtohen fjalët: 
”mbrojtje suspindiare, në pajtim me nenin 2 alineja 2 të këtij 
ligji ose”, ndërsa fjalët: ”alineja 2” do të zëvendësohen me 
fjalët: “alineja 3”. 

 
Neni 9 

Në nenin 31, paragrafin 1, pas fjalës “refugjat” shtohen 
fjalët: ”aktvendim për pranimin e statutit  të personit në 
mbrojtjen suspindiare”. 

Neni 10 
Në nenin 38 paragrafi 1, pas alinesë 4 shtohen katër 

aline të reja 4, 5, 6, 7 dhe 8 si vijojnë: 
-“do të vdes”; 
-ka marrë shtetësinë e Republikës së Maqedonisë; 
-ka marrë qëndrim në pajtim me dispozitat nga Ligji 

për lëvizjen dhe qëndrimin e të huajve; 
-vullnetarisht do ta lëshojë territorin e Republikës së 

Maqedonisë;’’ 
Alinetë 5 dhe 6 bëhet aline 9 dhe 10. 
          

Neni 11 
Në neni 39 paragrafi 1 alineja 2, pas fjalës ”refugjat” 

vihet   presje dhe shtohen fjalët: “person në mbrojtje 
suspindiare”. 

 
Neni 12 

Në nenin 41 paragrafi 1, pas fjalës ”refugjat” vihet  presje 
dhe shtohen fjalët: ”person në mbrojtjen suspindiare”. 

Në paragrafin 3, pas fjalës ”për” shtohen fjalët: 
”personi në mbrojte suspindiare dhe”. 

Në paragrafin 4, pas fjalës ”refugjat” vihet presje dhe 
shtohen fjalët: “personi në mbrojtje suspindiare ”. 

 
Neni 13 

Në nenin 45 pas fjalës ”azil” vihet presje dhe shtohen 
fjalët: ”person në mbrojtjen suspindiare”. 

 
Neni 14 

Në Kreun V, në titullin e nënkreut 3, pas fjalës ”e” shtohen 
fjalët: ”PERSONAVE NË MBROJTJE SUSPINDIARE 
DHE”. 

 
Neni 15 

Në nenin 58, pas fjalëve: ”paraqitjen e” shtohen fjalët:  
”aktvendimit për njohjen e të drejtës për azil për shkak të 
mbrojtjes suspindiare, respektivisht të”, pas fjalës 
”personit” shtohen fjalët: “në mbrojtje suspenduare 
përkatësisht personit”, kurse pas fjalës “nga” shtohen 
fjalët: ”neni 4-a respektivisht”. 

 
Neni 16 

Në nenin 59, në reshtin e parë, pas fjalës ”e”, shtohen  
fjalët: ”personi në mbrojtje suspindiare respektivisht”, 
kurse pas fjalës paraqitjen e” shtohen fjalët: ”aktvendimit  
për pranimin e statusit të personit në mbrojtje suspindiare 
respektivisht”. 

 
Neni 17 

Në nenin 60, në reshtin e parë fjala ”Person” 
zëvendësohet me fjalët: ”Personi në mbrojtjen suspindiare 
dhe personi”. 

Në paragrafin 2, pas fjalës përcaktuar” shtohen fjalët: 
personave në mbrojtje suspindiare dhe”. 

 
Neni 18 

Në nenin 67, pas fjalës ”refugjatë” vihet presje dhe 
shtohen fjalët: “persona në mbrojtje suspindiare”. 

 
Neni 19 

Titulli i Kreut VII ndryshon si vijon: ”DISPOZITA 
PËR KUNDËRVAJTJE” 

 
Neni 20 

Në nenin 69 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: “Gjobë në shumë prej 20 deri 80 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit fizik i cili”. 

 
Neni 21 

Në nenin 70 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshon si vijon: 
”Gjobë në shumë prej 300 euro me kundërvlerë në denarë do 
t’i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik i cili”. 
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Neni 22 
Pas nenit 70 shtohet neni i ri  70-a si vijon: 
 

“Neni 70-a 
Për kundërvajtjet e parapara me dispozitat nga nenet 69 

dhe 70 të këtij ligji, procedurën për kundërvajtje e udhëheq 
komisioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Komisioni nga paragrafi 1 të këtij neni përbëhet prej dy 
anëtarësh dhe kryetari i komisionit . 

Anëtarët e komisionit kanë kryer arsimin sipëror  edhe 
përvojë pune së paku katër vjet në materie lëndore, ndërsa 
kryetari i komisionit është jurist i diplomuar me provim të 
dhënë të jurisprudencës  dhe me përvojë pune së paku 
gjashtë vjet në materie lëndore”. 

 
Neni 23 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do 
të zbatohet prej 1 korrik 2008, përveç dispozitave nga 
nenet 10, 19, 20, 21 dhe 22 të këtij ligji. 

___________ 
872. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКР-
ШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР 

 
Се прогласува Законот за прекршоците против јав-

ниот ред и мир, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 мај 2007 година. 
 

    Бр. 07-2291/1                                Претседател 
18 мај 2007 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД  
И МИР 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се утврдуваат прекршоците против 
јавниот ред и мир, прекршочните санкции, надлежниот 
прекршочен орган за изрекување на прекршочни санк-
ции, посебните прекршочни мерки за повреда на јавни-
от ред и мир, како и  постапката  за приредување на ог-
номет, факелијада или слични приредби. 

 
Член 2 

Прекршок против јавниот ред и мир врши секој кој 
со своето однесување или постапка го нарушува мирот, 
работата или вообичаениот начин на живеење ги ома-
ловажува, понижува и навредува граѓаните, на јавно 
место ја загрозува нивната безбедност или создава не-
сигурност, го оневозможува непреченото движење на 
граѓаните на јавни места или го нарушува остварува-
њето на нивните права и обврски, ја попречува работа-
та и извршувањето на надлежностите на државните ор-
гани и други институции кои вршат јавни овластувања, 
или вршењето на дејностите на правните лица или на 
друг начин го нарушува јавниот ред и мир. 

Член 3 
Под јавно место, во смисла на овој закон, се смета 

местото на кое е слободен пристапот на неопределен 
број лица без какви и да било услови (улица, учили-
шта, плоштади, патишта, излетнички места, пристани-
шта, чекални, угостителски, трговски и занаетчиски 
дуќани и слично) или под определени услови (спортски 
стадиони и игралишта, средства за јавен превоз, кино 
сали, театарски и концертни сали, изложбени просто-
рии, градини и слично), како и други места кои во 
определено време служат за вакви намени (земјишта 
или простории во кои се одржуваат јавни собири, при-
редби, натпревари и слично). 

Ќе се смета дека прекршок од овој закон е извршен 
на јавно место и кога дејствието е сторено на место кое 
во смисла на ставот 1 од овој член не се смета за јавно 
место, ако тоа е достапно на поглед од јавно место 
(балкон, тераса, дрво, столбиште, скалила и слично) 
или ако последицата настапила на јавно место. 

 
II. ПРЕКРШОЦИ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР 

 
Член 4 

Кој на јавно место со карање, викање или непри-
стојно и дрско однесување го нарушува јавниот ред и 
мир ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра 
во денарска противвредност. 

 
Член 5 

Кој на јавно место со фрлање или кршење шишиња, 
чаши или други предмети ги вознемирува граѓаните или 
ја загрозува нивната безбедност ќе му се изрече глоба во 
износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност. 

 
Член 6 

Кој на јавно место се оддава на пијанство или во 
пијана состојба го нарушува јавниот ред и мир ќе му се 
изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска 
противвредност. 

 
Член 7 

Кој со малтретирање на друг во стан ги вознемиру-
ва соседите, со што ќе предизвика интервенција на по-
лицијата, ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 
евра во денарска противвредност. 

 
Член 8 

Кој го нарушува мирот на други со пеење, користе-
ње на музички инструменти, радио и телевизиски апа-
рати и други технички уреди, како и со механички из-
вори на врева (мотор и слично), во периодот од 15,00 
до 18,00 часот и по 23,00 часот до 6,00 часот наутро, 
полицијата ќе го спречи и ќе му се изрече глоба во из-
нос од 200 до 500 евра во денарска противвредност. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член на правно 
лице ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 
евра во денарска противвредност, а на одговорното ли-
це во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 
200 до 500 евра во денарска противвредност. 

Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на трговец поединец кој 
врши угостителска дејност, ако не преземе мерки да не 
дојде до извршување на прекршокот од ставот 1 на овој 
член во неговиот угостителски објект. 

Владата на Република Македонија ќе донесе подза-
конски пропис со кој ќе утврди во кој случај и под кои 
услови се смета дека е нарушен мирот од ставот 1 на 
овој член. 

 
Член 9 

Кој на јавно место организира борба меѓу животни 
и предизвикува негодување на граѓаните или ја загро-
зува нивната безбедност ќе му се изрече глоба во износ 
од  500 до 1.000  евра во денарска противвредност. 
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Член 10 
Кој на јавно место со малтретирање, омаловажува-

ње, понижување и навредување на друг  или со вршење 
присилба спрема друг ќе предизвика негодување на 
граѓаните, или ја загрозува нивната безбедност ќе му се 
изрече глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска 
противвредност. 

Кој во вршењето на прекршокот од ставот 1 на овој 
член пројави посебна безобзирност, упорност или др-
скост ќе му се изрече глоба во износ од 700 до 1.500 
евра во денарска противвредност. 

 
Член 11 

Кој на јавно место учествува, предизвикува или 
поттикнува друг на тепачка ќе му се изрече глоба во 
износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност. 

Учествувањето во тепачка  со намера да се укаже 
помош или заштита на нападнатото лице или да ја 
спречи истата не се смета за учествување во тепачка во 
смисла на ставот 1 на овој член. 

Кој прекршокот од ставот 1 на овој член ќе го извр-
ши во група ќе му се изрече глоба во износ од 700 до 
1.500 евра во денарска противвредност. 

 
Член 12 

Кој на јавно место физички ќе нападне друго лице 
ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 800 евра во 
денарска протввредност. 

Кој прекршокот од ставот 1 на овој член ќе го извр-
ши во група ќе му се изрече глоба во износ од 700 до 
1.000 евра во денарска противвредност. 

 
Член 13 

Кој омаловажува државен орган, односно омалова-
жува или навредува службено лице на државен орган 
или друга институција која врши јавни овластувања во 
вршење на службата ќе му се изрече глоба во износ од  
600 до 800 евра во денарска противвредност. 

Ако службеното лице од ставот 1 на овој член е поли-
циски службеник на сторителот ќе му се изрече глоба во 
износ од 600 до 900 евра во денарска противвредност. 

 
Член 14 

Кој постапува спротивно на наредбата на надлежен 
државен орган или на овластено службено лице на др-
жавен орган за забрана да се пристапува или задржува 
на определено место ќе му се изрече глоба во износ од 
600 до 800 евра во денарска противвредност. 

 
Член 15 

Кој не ќе се оддалечи од група на луѓе која овласте-
но службено лице ја повикало да се разотиде во прили-
ки кога јавниот ред е загрозен ќе му се изрече глоба во 
износ од 600 до 800 евра во денарска противвредност. 

 
Член  16 

Кој лажно повикува на помош или пријави настан 
со намера да предизвика излегување на службено лице 
на државен орган или на јавна служба ќе му се изрече 
глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска против-
вредност. 

 
Член 17 

Кој оштетува, уништува или осквернува споменик 
ќе му се изрече глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во 
денарска противвредност. 

 
Член 18 

Кој неовластено отстрани, искине, замачка, оштети 
или на кој било начин ги изложи на подбив државните 
симболи на Република Македонија, симболите на при-
падниците на заедниците или истакне знаме или грб 
кој не ги содржи обележјата утврдени со закон ќе му се 
изрече глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денар-
ска противвредност. 

Член 19 
Кој се оддава на проституција, како и издава, од-

носно става на располагање простории за вршење на 
проституција ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 
800 евра во денарска противвредност. 

Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска 
противвредност  ќе му се изрече на  правно лице и тр-
говец поединец кој врши угостителска дејност ако из-
дава, односно става на располагање простории за врше-
ње на проституција. 

За прекршокот од ставот 2 на овој член на одговор-
ното лице во правното лице ќе му се изрече глоба во 
износ  од 600 до 800 евра во денарска противвредност. 

 
Член 20 

Кој се оддава на уживање на наркотични дроги, 
психотропни супстанции и прекурзори ќе му се изрече 
глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска против-
вредност. 

 
Член 21 

Кој овозможува присуство на малолетни лица во 
угостителски објекти или простории за забава (кафеа-
ни, ноќни барови, дискоклубови и слични објекти) по-
доцна од 24,00 часот ќе се изрече глоба на: 

- трговско друштво кое врши угостителска дејност 
или друго правно лице во износ од 1.500 до 2.000 евра 
во денарска противвредност, 

- трговец поединец кој врши угостителска дејност 
во износ од 1.200 до 1.700 евра во денарска против-
вредност и 

- одговорно лице во трговско друштво кое врши 
угостителска дејност или друго правно лице во износ 
од 600 до 1.200 евра во денарска противвредност. 

 
Член 22 

Кој дава аудиовизуелни слики и други предмети со 
порнографска содржина или со изразено насилство на 
малолетни лица, ќе му се изрече глоба во износ од 100 
до 400 евра во денарска противвредност. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член на правното 
лице ќе му се изрече глоба во износ од 800 до 1.000 
евра во денарска противвредност, а на одговорното ли-
це во  правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 
100 до 400 евра во денарска противвредност. 

 
Член 23 

Кој лажно се претстави на друг во однос на својата 
службена функција, односно статус или кој ќе употре-
би лажни лични податоци како свои или кој ќе потврди 
туѓи лажни лични податоци, како и кој неовластено но-
си ознаки на службено лице  ќе му се изрече глоба во 
износ од 600 до 800 евра во денарска противвредност. 

 
Член 24 

Кој ќе се затекне да пита ќе му се изрече глоба во 
износ од 15 до 50 евра во денарска противвредност. 

 
Член 25 

Кој игра комар или друга игра на среќа што е забра-
нета ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 500 евра 
во денарска противвредност. 

 
Член 26 

Кој го ремети јавниот ред и мир во заеднички про-
стории (столбиште, подрум, заграден двор) на станбена 
зграда во која не е населен, во двор или простории на 
училиште во кое не е ученик или во простории на дру-
га јавна зграда ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 
400 евра во денарска противвредност. 
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Член 27 
Кој го оневозможува користењето или оштетува 

јавни згради, јавни чешми, извори, плажи, паркови, ше-
талишта или други јавни објекти и инсталации или 
истите ги загадува со материи и отпадоци со кои се за-
гадува животната средина и природата ќе му се изрече 
глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска против-
вредност. 

 
Член 28 

Кој изведува работа, а не преземе соодветни мерки 
да обезбеди канал, шахта, бунар, дупка, електрична ин-
сталација и други уреди кои претставуваат опасност за 
минувачите ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 
400 евра во денарска противвредност. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член  на правното 
лице ќе му се изрече глоба во износ од 1.200 до 2.000 
евра во денарска противвредност, а на одговорното лице 
во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 600 
до 1.500 евра во денарска противвредност. 

 
Член 29 

Кој без заштитни средства (маска и слично), без 
надзор и невнимателно држи кучиња и други опасни 
животни кои можат друг да престрашат или да повре-
дат ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра 
во денарска противвредност. 

 
Член 30 

Кој става или држи пред зграда или ограда, односно 
на зграда или  на ограда  уред или предмет што може 
да го повреди минувачот или да му нанесе некоја друга 
штета или кој такви предмети исфрла на улица ќе му се 
изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска 
противвредност. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член на  правното 
лице ќе му се изрече глоба во износ од  1.200 до 2.000 
евра во денарска противвредност, а на одговорното лице 
во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 600 
до 1.500 евра во денарска противвредност. 

 
Член 31 

Кој неовластено пука од огнено оружје, употребува 
пиротехнички средства или сличен експлозивен или 
лесно запалив материјал, или на сличен начин го нару-
шува мирот и безбедноста на граѓаните ќе му се изрече 
глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска против-
вредност. 

 
Член 32 

Кој на јавно место неовластено приреди огномет, 
факелијада или слична приредба или не преземе мерки 
за безбедност во смисла на членот 39 од овој закон ќе 
му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во де-
нарска противвредност. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член на правното 
лице ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 
евра во денарска противвредност, а на одговорното ли-
це во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 
100 до 400 евра во денарска противвредност. 

 
Член 33 

Ако трговското друштво кое  врши угостителска 
дејност, трговец поединец кој врши угостителска деј-
ност или лицето на кое му е доверено водењето на уго-
стителскиот објект или одговорното лице во трговско-
то друштво кое врши угостителска дејност или друго 
правно лице не преземаат соодветни мерки за одржува-
ње на јавниот ред и мир во нив, односно не го спречат 
нарушувањето на истиот ако тоа можат да го сторат 
без опасност по себе или друг, како и ако не го прија-
ват нарушувањето на јавниот ред и мир во полициската 
станица од општа надлежност ќе се изрече глоба на: 

-  трговско друштво кое врши угостителска дејност 
или друго правно лице во износ од 1.200 до 2.000 евра 
во денарска противвредност, 

- трговец поединец кој врши угостителска дејност 
во износ од 1.200 до 1.500 евра во денарска против-
вредност и 

- одговорно лице во трговско друштво кое врши 
угостителска дејност или друго правно лице или лице-
то на кое му е доверено водењето на угостителскиот 
објект во износ од 600 до 1.200 евра во денарска про-
тиввредност. 

 
Член 34 

Родител или старател чие дете, односно штитеник 
поради занемарено грижење врши прекршоци од овој 
закон ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 800 евра 
во денарска противвредност. 

 
III. НАДЛЕЖЕН ОРГАН ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПРЕ-

КРШОЧНИ САНКЦИИ 
 

Член 35 
За прекршоците утврдени со овој закон во случај 

кога сторителите се малолетни лица, прекршочната по-
стапка ја води и прекршочната санкција ја изрекува 
надлежниот суд. 

 
Член 36 

За прекршоците предвидени со одредбите од члено-
вите 4, 5, 6, 7, 8, 10 став 1, 11 став 1, 16, 20, 22, 24, 25, 
26, 27, 28 став 1, 29, 30 став 1, 31 и 32  на овој закон 
прекршочната постапка ја води комисија на Мини-
стерството за внатрешни работи. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
два члена и претседател на комисијата. 

Членовите на комисијата имаат завршено високо 
образование и работно искуство од најмалку четири го-
дини на предметната материја, а претседателот на ко-
мисијата е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит и работно искуство од најмалку шест години 
на предметната материја. 

 
IV. ПОСЕБНИ ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 37 

За прекршоците утврдени со  членовите 5, 11, 17, 
18, 19, 20, 22, 24, 25, 31 и 32  од овој закон се изрекува 
и посебна прекршочна мерка одземање на предмети 
што се употребени за извршување на прекршокот или 
настанале со извршување на прекршокот. 

Полициските службеници (овластени службени ли-
ца) на Министерството за внатрешни работи  во случа-
ите од ставот 1 на овој член можат привремено да ги 
одземат предметите. 

 
Член 38 

За прекршокот од членовите  8 и 32 на овој закон 
Министерството за внатрешни работи на правното ли-
це може да му изрече и прекршочна санкција  забрана 
за вршење на дејност во траење од три до 15 дена. 

За прекршокот од членот 21 на овој закон судот на 
правното лице може да му изрече и прекршочна санк-
ција  забрана за вршење на дејност во траење од една 
до три години. 

 
V. ПОСТАПКА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ОГНОМЕТ, 

ФАКЕЛИЈАДА ИЛИ СЛИЧНИ ПРИРЕДБИ 
 

Член 39 
Палење ракети и приредување на огномет, факели-

јада или слични приредби мора да се пријави во Секто-
рот за внатрешни работи на Министерството за вна-
трешни работи на чие подрачје ќе се одржи приредбата 
најдоцна пет дена пред почетокот на приредбата. 
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Во пријавата од ставот 1 на овој член се наведува 
местото, времето и целта на палењето, односно одржу-
вањето на приредбата, бројот на факлите, односно ко-
личеството на пиротехничките средства што ќе се упо-
треби и мерките за безбедност што ќе се преземат. 

Пријавувачот е должен да ги спроведе мерките за 
безбедност што ги навел во пријавата, како и мерките 
што му ги определил Секторот за внатрешни работи  
на Министерството за внатрешни работи. 

Секторот за внатрешни работи на Министерството 
за внатрешни работи на кого му е поднесена пријавата 
може да го забрани палењето на ракети, односно одр-
жувањето на приредбата ако тоа го бараат причините 
на безбедноста.  

Писменото решение од ставот 4 на овој член  ќе се 
достави на пријавувачот најдоцна 48 часа пред одржу-
вањето на приредбата. 

 
 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член  40 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за прекршоците против јавни-
от ред и мир (“Службен весник на СРМ” број 25/72, 
30/72, 29/83, 34/83, 51/88 и 19/90 и “Службен весник на 
Република Македонија” број  26/93). 

 
Член 41 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

_____________ 
 

L I G J 
PËR KUNDËRVAJTJE KUNDËR 

RENDIT DHE QETËSISË PUBLIKE 
 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Me këtë ligj përcaktohen kundërvajtjet kundër rendit 

dhe qetësisë publike, sanksionet kundërvajtëse, organin 
kompetent për kundërvajtje për shqiptimin e sanksioneve 
kundërvajtëse, masat e veçanta kundërvajtëse për prishjen 
e rendit dhe të qetësisë publike, si dhe procedura për 
organizimin e fishekzjarrëve, pishtarëve ose organizimeve 
të ngjashme. 

 
Neni 2 

Kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike bën 
secili që me sjelljen ose me veprimin e vet e prish qetësinë, 
punën ose mënyrën e zakonshme të jetesës, i përbuz, 
nënçmon dhe fyen qytetarët, në vend publik e rrezikon 
sigurinë e tyre ose krijon pasiguri, e pamundëson lëvizjen e 
papenguar të qytetarëve në vende publike ose e cenojnë 
realizimin e të drejtave dhe obligimeve të tyre, e pengon 
punën dhe zbatimin e kompetencave të organeve dhe 
institucioneve të tjera shtetërore që kryejnë autorizime 
publike, ose kryerjen e veprimtarive të personave juridikë 
ose në mënyrë tjetër e prishin rendin dhe qetësinë publike. 

 
Neni 3 

Me vend publik në kuptim të këtij ligji konsiderohet 
vendi në të cilin është qasje e lirë e një numri të 
papërcaktuar personash pa asnjë kusht (rrugë, shkolla, 
sheshe, rrugë automjetesh, vende piknikësh, porte, foaje, 
dyqane hoteliere, tregtare dhe zejtare e të tjera) ose nën 
kushte të caktuara (fusha sportive dhe stadiume, mjetet e 
transportit publik, salla kinemash, salla teatrosh dhe 
koncertesh, lokale të ekspozitave, kopshte etj.), si dhe 
vende të tjera që në kohë të caktuar shërbejnë për qëllime 
të tilla (vende ose lokale në të cilat mbahen tubime publike, 
manifestime, gara e të tjera). 

Do të konsiderohet se kundërvajtja nga ky ligj është 
kryer në vend publik edhe kur veprimi është kryer në vend 
që në kuptim të paragrafit 1 të këtij neni nuk konsiderohet 
si vend publik, nëse ajo është e arritshme nga vendi publik 
(ballkon, tarracë, dru, vend shtyllash, shkallë e të tjera) ose 
nëse pasoja është shfaqur në vend publik. 

 
II. KUNDËRVAJTJET KUNDËR RENDIT DHE 

QETËSISË PUBLIKE 
 

Neni 4 
Atij, që në vend publik me qortim, bërtitje ose me 

sjellje në mënyrë të pahijshme dhe të paturp e prish rendin 
dhe qetësinë publike, do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 
100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 5 

Atij, që në vend publik me hedhje ose thyerje të 
shisheve, të gotave ose sendeve të tjera i shqetëson 
qytetarët ose e rrezikon sigurinë e tyre, do t’i shqiptohet 
gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë 
me denarë. 

 
Neni 6 

Atij, që në vend publik dehet ose në gjendje të dehur e 
prish rendin dhe qetësinë publike, do t’i shqiptohet gjobë në 
shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 7 

Atij, që me maltretim të tjetrit në banesë i shqetëson 
fqinjët, me çka do të shkaktojë intervenimin e policisë, do 
t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në 
kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 8 

Kush e prish qetësinë e të tjerëve me këndim, me 
përdorimin e instrumenteve muzikore, të radios dhe 
aparateve televizive dhe aparateve të tjera teknike, si dhe 
me burime mekanike të zhurmës (motor dhe ngjashëm), në 
periudhë prej orës 15,00 deri në orën 18,00 dhe pas orës 
23,00 deri në orën 6,00 të mëngjesit, policia do ta pengojë 
dhe do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 200 deri në 500 
euro në kundërvlerë me denarë. 

Për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni, personit 
juridik do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 500 deri në 
1.000 euro në kundërvlerë me denarë, kurse personit 
përgjegjës në personin juridik do t’i shqiptohet gjobë në 
shumë prej 200 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë. 

Gjobë në shumë prej 500 deri në 800 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t’i shqiptohet tregtarit individ i 
cili bën veprimtari hoteliere, nëse nuk ndërmerr masa që të 
mos vijë deri te kryerja e kundërvajtjes nga paragrafi 1 i 
këtij neni në objektin e tij hotelier. 

Qeveria  e Republikës së Maqedonisë do të miratojë 
rregulla nënligjore me të cilat do të përcaktojë në cilat raste 
konsiderohet se është prishur qetësia publike nga paragrafi 
1 i këtij neni. 

 
Neni 9 

Atij që në vend publik organizon luftë ndërmjet 
kafshëve dhe shkakton shqetësim tek qytetarët ose e vë në 
rrezik sigurinë e tyre, do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 
500 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë. 

  
Neni 10 

Atij, që në vend publik me maltretim, përbuzje, 
nënçmim dhe fyerje ndaj tjetrit ose me ushtrimin e dhunës 
ndaj tjetrit, shkakton pakënaqësi të qytetarëve ose e 
rrezikon sigurinë e tyre, do t’i shqiptohet gjobë në shumë 
prej 200 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë. 

Atij, i cili në kryerjen e kundërvajtjes nga paragrafi 1 i 
këtij neni shfaq pakujdesi, këmbëngulësi ose kokëfortësi, 
do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 700 deri në 1.500 
euro në kundërvlerë me denarë. 
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Neni 11 
Atij, i cili në vend publik merr pjesë, shkakton ose nxit 

ndonjë person tjetër në rrahje, do t’i shqiptohet gjobë në 
shumë prej 300 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë. 

Pjesëmarrja në rrahje, me qëllim që t’i ofrohet ndihmë 
ose mbrojtje personit të sulmuar ose ta pengojë të njëjtën, 
nuk konsiderohet për pjesëmarrje në rrahje në kuptim të 
paragrafit 1 të këtij neni. 

Atij, i cili kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni e ka 
bërë në grup, do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 700 
deri në 1.500 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 12 

Atij, që në vend publik fizikisht sulmon person tjetër, 
do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro 
në kundërvlerë me denarë. 

Atij, i cili kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni e ka 
bërë në grup, do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 700 
deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 13 

Kush nënçmon organ shtetëror respektivisht nënçmon 
ose ofendon person zyrtar të organit shtetëror ose të 
institucionit tjetër që kryen autorizime publike në ushtrimin 
e detyrës, do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 
800 euro në kundërvlerë me denarë. 

Nëse nëpunësi zyrtar nga paragrafi 1 i këtij neni është 
nëpunës i policisë, kryerësit do t’i shqiptohet gjobë në 
shumë prej 600 deri në 900 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 14 

Atij, që vepron në kundërshtim me urdhrin e organit 
kompetent shtetëror ose personit zyrtar të autorizuar të 
organit shtetëror për ndalim afrimi ose qëndrimi në vend të 
caktuar, do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 
800 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 15 

Kush nuk do të largohet nga grupi i njerëzve, të cilin 
personi i autorizuar zyrtar e ka paralajmëruar të 
shpërndahet në raste kur rendi publik është rrezikuar, do t’i 
shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro në 
kundërvlerë me denarë.   

 
Neni 16 

Kush rrejshëm thirr në ndihmë ose denoncon ngjarje 
me qëllim që të shkaktojë daljen e personit zyrtar të organit 
shtetëror ose të shërbimit publik, do t’i shqiptohet gjobë në 
shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 17 

Kush dëmton, shkatërron ose përdhos monument, do t’i 
shqiptohet gjobë në shumë prej 1.500 deri në 2.000 euro në 
kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 18 

Kush në mënyrë të paautorizuar heq, shqyen, lyen, 
dëmton ose në çfarëdo mënyre i vë në përbuzje simbolet 
shtetërore të Republikës së Maqedonisë, simbolet e 
bashkësive ose ngre flamur ose stemë që nuk i përmban 
shenjat e përcaktuara me ligj, do t’i shqiptohet gjobë në 
shumë prej 1.000 deri në 1.500 euro në kundërvlerë me 
denarë. 

 
Neni 19 

Kush jepet pas prostitucionit, si dhe jep, respektivisht 
vë në disponim lokale për kryerjen e prostitucionit, do t’i 
shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro në 
kundërvlerë me denarë. 

Gjobë në shumë prej 1.500 deri 2.000 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t’i shqiptohet personit juridik 
dhe tregtarit individ që bën veprimtari hoteliere nëse jep, 
respektivisht vë në disponim lokale për kryerjen e 
prostitucionit. 

Për kundërvajtjet nga paragrafi 2 i këtij neni, personit 
përgjegjës, do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri 
në 800 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 20 

Kush jepet në kënaqësitë e drogave narkotike, 
substancave psikotropike dhe prekurzorëve, do t’i 
shqiptohet gjobë në shumë prej 200 deri në 500 euro në 
kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 21 

Kush mundëson prezencën e personave të mitur në 
objekte hoteliere ose në lokale për zbavitje (kafene, bare 
nate, disko klube dhe objekte të ngjashme) më vonë se ora 
24:00, do t’i shqiptohet gjobë: 

- shoqërisë tregtare që bën veprimtari hoteliere ose 
personit tjetër juridik, në shumë prej 1.500 deri në 2.000 
euro në kundërvlerë me denarë; 

- tregtarit individ që kryen veprimtari hoteliere, në 
shumë prej 1.200 deri në 1.700 euro në kundërvlerë me 
denarë. 

- personit përgjegjës në shoqërinë tregtare që kryen 
veprimtari hoteliere ose personit tjetër juridik, në shumë 
prej 600 deri në 1.200 euro në kundërvlerë me denarë; 

 
Neni 22 

Kush jep fotografi audio-vizuale dhe sende të tjera me 
përmbajtje pornografike ose me dhunë të theksuar 
personave të mitur, do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 
100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë. 

Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni, personit 
juridik do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 800 deri në 
1.000 euro në kundërvlerë me denarë, kurse personit 
përgjegjës në personin juridik do t’i shqiptohet gjobë në 
shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 23 

Kush prezantohet rrejshëm para tjetrit në lidhje me 
funksionin e tij zyrtar respektivisht statusin ose kush  
përdor të dhëna të rrejshme personale si të veta ose kush 
vërteton të dhëna personale të huaja të rrejshme,  si dhe 
kush pa autorizim mban shenja të personit zyrtar, do t’i 
shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro në 
kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 24 

Kush gjendet duke lypur, do t’i shqiptohet gjobë në 
shumë prej 15 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 25 

Kush luan bixhoz ose lojë tjetër të fatit që është e 
ndaluar, do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 200 deri në 
500 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 26 

Kush e prish rendin dhe qetësinë publike në lokale të 
përbashkëta (vend me shtylla, bodrum, oborr të ndërtesës) të 
ndërtesës në të cilën nuk është e banuar, në oborr ose në 
hapësira të shkollës në të cilat nuk është nxënës ose në 
hapësirat e ndërtesës tjetër publike, do t’i shqiptohet gjobë në 
shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë.  
 

Neni 27 
Kush e pamundëson shfrytëzimin ose dëmton ndërtesa 

publike, çezma publike, burime, plazhe, parqe, shëtitore 
ose objekte dhe instalime të tjera publike ose të njëjtat i 
ndot me materie dhe me hedhurina me të cilat ndotet 
mjedisi dhe ambienti jetësor, do t’i shqiptohet gjobë në 
shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 28 

Kush realizon punime, ndërsa nuk merr masa adekuate 
të sigurojë kanal, pusetë, pus, gropë, instalim elektrik dhe 
pajisje të tjera që paraqesin rrezik për kalimtarët, do t’i 
shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në 
kundërvlerë me denarë. 



31 мај 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 11 

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, personit 
juridik do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 1.200 deri në 
2.000 euro në kundërvlerë me denarë, kurse personit 
përgjegjës në personin juridik do t’i shqiptohet gjobë në 
shumë prej 600 deri në 1.500 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 29 

Kush pa pajisje mbrojtëse (maskë dhe ngjashëm), pa 
mbikëqyrje dhe në mënyrë të shkujdesur mban qen dhe 
kafshë të tjera të rrezikshme që mund tjetrin ta frikësojnë 
ose lëndojnë, do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 
deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 30 

Kush vendos ose mban para ndërtesës ose gardhit 
respektivisht në ndërtesë ose në gardh pajisje ose sende që 
mund të lëndojë kalimtarin ose t’i shkaktojë ndonjë dëm 
tjetër ose kush sende të tilla hedh në rrugë, do t’i 
shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 400 euro në 
kundërvlerë me denarë. 

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, personit 
juridik do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 1.200 deri në 
2000 euro në kundërvlerë me denarë, kurse personit përgjegjës 
në personin juridik do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 
deri në 1.500 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 31 

Kush në mënyrë të paautorizuar me armë zjarri, përdor 
mjete piroteknike ose eksploziv apo materie të lehtë  ndezëse 
të ngjashme, ose në mënyrë të ngjashme e prish qetësinë dhe 
sigurinë e qytetarëve, do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 
200 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë. 

 
Neni 32 

Kush në vend publik, në mënyrë të paautorizuar, 
organizon fishekzjarrë, pishtarë ose  organizim të ngjashëm 
ose nuk merr masa për sigurinë në kuptim të nenit 39 të 
këtij ligji, do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 100 deri në 
400 euro në kundërvlerë me denarë. 

Për kundërvajtjet nga paragrafin 1 i këtij neni, personit 
juridik do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 500 deri në 
1.000 euro në kundërvlerë me denarë, kurse personit 
përgjegjës në personin juridik do t’i shqiptohet gjobë në 
shumë prej 100 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë. 

  
Neni 33 

Nëse shoqëria tregtare që kryen veprimtari hoteliere, 
tregtari individ i cili kryen veprimtari hoteliere ose personi 
të cilit i është besuar udhëheqja me objektin hotelier ose 
personi përgjegjës në shoqërinë tregtare që kryen 
veprimtari hoteliere ose personi tjetër juridik nuk merr 
masa adekuate për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike në 
të, respektivisht nuk e parandalon prishjen e të njëjtës nëse 
atë mund të bëjnë pa rrezik mbi veten ose dikë tjetër, si dhe 
nëse nuk e paraqet prishjen e rendit dhe të qetësisë publike 
në stacionin policor me kompetencë të përgjithshme, do t’i 
shqiptohet gjobë: 

- shoqërisë tregtare që kryen veprimtari hoteliere ose 
personit tjetër juridik, në shumë prej 1.200 deri në 2.000 
euro në kundërvlerë me denarë; 

- tregtarit individ që kryen veprimtari hoteliere, në 
shumë prej 1.200 deri në 1.500 euro në kundërvlerë me 
denarë. 

- personit përgjegjës në shoqërinë tregtare që kryen 
veprimtari hoteliere ose personit tjetër juridik ose personit 
të cilit i është besuar udhëheqja me objektin hotelier, në 
shumë prej 600 deri në 1.200 euro në kundërvlerë me 
denarë; 

 
Neni 34 

Prindit ose kujdestarit, respektivisht tutorit, fëmija e të 
cilit për shkak të kujdesit të braktisur bën kundërvajtje nga 
ky ligj, do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 600 deri në 
800 euro në kundërvlerë me denarë. 

III. ORGANI KOMPETENT PËR SHQIPTIMIN E 
SANKSIONEVE KUNDËRVAJTËSE 

 
Neni 35 

Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj në rast kur 
kryerësit janë persona të mitur, procedurën kundërvajtëse e 
mban dhe sanksionin kundërvajtës e shqipton gjykata 
kompetente. 

 
Neni 36 

Për kundërvajtjet e parapara me dispozitat nga nenet 4, 
5, 6, 7, 8, 10 paragraf 1, 11 paragraf 1, 16, 20, 22, 24, 25, 
26, 27, 28 paragraf 1, 29, 30 paragraf 1, 31 dhe 32 të këtij 
ligji, procedurën kundërvajtëse e mban komisioni i 
Ministrisë për Punë të Brendshme. 

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga dy 
anëtarë dhe kryetari i komisionit. 

Anëtarët e komisionit kanë të mbaruar arsim të lartë 
dhe përvojë pune prej së paku katër vjet në materien 
gjegjëse, kurse kryetari i komisionit është jurist i diplomuar 
me provim të dhënë të judikaturës dhe përvojë pune prej së 
paku gjashtë vjet në materien përkatëse. 

 
IV. DISPOZITAT E VEÇANTA KUNDËRVAJTËSE 
 

Neni 37 
Për kundërvajtjet e përcaktuara me nenet: 5, 11, 17, 18, 

19, 20, 22, 24, 25, 31 dhe 32 nga ky ligj shqiptohet edhe 
masa e veçantë kundërvajtëse konfiskim i sendeve që janë 
përdorur për kryerjen e kundërvajtjes ose janë shkaktuar 
me kryerjen e kundërvajtjes. 

Nëpunësit policorë (personat e autorizuar policorë) të 
Ministrisë së Punë të Brendshme në rastet nga paragrafi 1 i 
këtij neni mund përkohësisht t’i konfiskojnë sendet. 

 
Neni 38 

Për kundërvajtjet nga nenet 8 dhe 32 të këtij ligji, 
Ministria e Punëve të Brendshme personit juridik mund t’i 
shqiptojë edhe sanksion kundërvajtës, ndalim për kryerjen 
e veprimtarisë në kohëzgjatje prej 3 deri në 15 ditë. 

Për kundërvajtjen nga neni 21 i këtij ligji, gjykata, 
personit juridik mund t’i shqiptojë edhe sanksion 
kundërvajtës ndalim për kryerjen e veprimtarisë në 
kohëzgjatje prej 3 deri në 15 ditë. 

 
V. PROCEDURA PËR ORGANIZIMIN E 
FISHEKZJARRËVE, PISHTARËVE OSE 

MANIFESTIMEVE TË NGJASHME 
 

Neni 39 
Ndezja e raketave dhe organizimi i fishekzjarrëve, 

pishtarëve ose manifestimeve të ngjashme, detyrimisht 
duhet të lajmërohen në Sektorin e Punëve të Brendshme në 
rajonin në të cilin do të mbahet manifestimi, më së voni 
pesë ditë para fillimit të manifestimit. 

Në fletëparaqitjen nga paragrafi 1 i këtij neni shënohet 
vendi, koha dhe qëllimi i ndezjes respektivisht mbajtjes së 
manifestimit, numri i pishtarëve, respektivisht sasia e 
mjeteve piroteknike që do të përdoret dhe masat e sigurisë 
që do të ndërmerret. 

Lajmëruesi është i detyruar t’i zbatojë masat e sigurisë 
që i ka shënuar në fletëparaqitje, si dhe masat që ia ka 
përcaktuar Sektori i Punëve të Brendshme i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme. 

Sektori për punë të Brendshme i Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, të cilit i është dorëzuar fletëparaqitja, mund 
ta ndalojë ndezjen e raketave respektivisht mbajtjen e 
manifestimit nëse atë e kërkojnë shkaqet e sigurisë.   

Vendimi me shkrim nga paragrafi 4 i këtij neni do t’i 
dorëzohet lajmëruesit më së voni 48 orë para mbajtjes së 
manifestimit. 
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VI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE 
PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 40 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, pushon të vlejë 
Ligji për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike 
(“Gazeta zyrtare e RSM-së” numër 25/72, 30/72, 29/83, 
34/83, 51/88 dhe 19/90 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” numër 26/93). 

 
Neni 41 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
873. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА НАДЗОР НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за надзор на државната граница, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 мај 2007 година. 
 

    Бр. 07-2275/1                                Претседател 
18 мај 2007 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА НАДЗОР НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 

 
Член 1 

Во Законот за надзор на државната граница (“Служ-
бен весник на Република Македонија” број 71/2006), 
насловот на Главата X “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се ме-
нува и гласи: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”. 

 
Член 2 

Во членот 53 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: “Глоба во износ од 510 до 800 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице кое:”. 

 
Член 3 

Во членот 54 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: “Глоба во износ од 85 до 490 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице:”. 

 
Член 4 

Во членот 55 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: “Глоба во износ од 1010 до 2450 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице:”. 

Во ставот 2 зборовите: “Со парична казна од 30.000 
до 50.000 денари ќе се казни” се заменуваат со зборо-
вите: “Глоба во износ од 510 до 800 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на”. 

 
Член 5 

По членот 55 се додава нов член 55-а, кој гласи: 

“Член 55-а 
За прекршоците предвидени со одредбите од чле-

нот 54 на овој закон прекршочната постапка ја води ко-
мисија на Министерството за внатрешни работи. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
два члена и претседател на комисијата. 

Членовите на комисијата имаат завршено високо 
образование и работно искуство од најмалку четири го-
дини на предметната материја, а претседателот на ко-
мисијата е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит и работно искуство од најмалку шест години 
на предметната материја.” 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR MBIKËQYRJEN E KUFIRIT SHTETËROR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbikëqyrjen e kufirit shtetëror ("Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 71/2006), titulli 
i Kapitullit X "DISPOZITA NDËSHKUESE" ndryshohen si 
vijon "DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE". 

 
Neni 2 

Në nenin 53 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: “Gjobë në shumë prej 510 deri 800 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik, i cili:". 

 
Neni 3 

Në nenin 54 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: 

 “Gjobë në shumë prej 85 deri 490 euro me kundërvlerë 
në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje personit 
juridik:". 
 

Neni 4 
Në nenin 55 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshon si 

vijon: “Gjobë në shumë prej 1010 deri 2450 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik:”. 

Në paragrafin 2 fjalët: “Me dënim me para prej 30 000 
deri 50 000 denarë do të dënohet”, zëvendësohen me fjalët: 
“Gjobë prej 510 deri 800 euro me kundërvlerë në denarë 
do t’i kumtohet”. 

 
Neni 5 

Pas  nenit 55 shtohet neni  i ri 55-a si vijon: 
 

“Neni 55-a 
"Për kundërvajtjet e parashikuara me dispozitat nga 

nenin 54 të këtij ligji procedurën për kundërvajtje e 
udhëheq komisioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga dy 
anëtarë dhe kryetari i komisionit. 

Anëtarët e komisionit kanë arsim të kryer sipëror dhe 
përvojë pune prej së paku katër vjetësh në materien e 
lëndës, ndërsa kryetari i komisionit jurist i diplomuar me 
provimin e dhënë të jurisprudencës dhe përvojë pune prej 
së paku gjashtë vjetësh në materien e lëndës". 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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874. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИ-
ТЕ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОС-

НИТЕ СИЛИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ 
СЕМЕЈСТВА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за посебните права на припадниците на 
безбедносните сили и членовите на нивните семејства, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 18 мај 2007 година. 

 
    Бр. 07-2276/1                                Претседател 
18 мај 2007 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИ-
ТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ И ЧЛЕНОВИТЕ 

НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА 
 

Член 1 
Во Законот за посебните права на припадниците на 

безбедносните сили и членовите на нивните семејства 
("Службен весник на Рeпублика Македонија" број 
2/2002, 17/2003 и 30/2004), во членот 8 став 1 зборот 
"две" се заменува со зборот "пет". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Припадникот на безбедносните сили кој се здобил 

со повреда или рана, што е непосредна последица од 
учество во одбраната на суверенитетот на Република 
Македонија, а кај кого оштетувањето на здравјето е 50% 
и повеќе, е доживотно ослободен од учество со лични 
средства при користење на здравствени услуги во при-
марна, специјалистичко-консултативна и болничка 
здравствена заштита и има право на надомест на патните 
трошоци ако е упатен да користи здравствени услуги 
надвор од местото на живеење, во врска со здобиената 
повреда и во случај на друга повреда или болест." 

Во ставот 2 кој станува став 3 по бројот "1" се дода-
ва сврзникот "и" и бројот "2". 

Во ставот 3 кој станува став 4 по бројот "1" се дода-
ва сврзникот "и" и бројот "2". 

 
Член 2 

Насловот на Главата IV се менува и гласи: "ПРЕКР-
ШОЧНИ ОДРЕДБИ".  

Член 3 
Во членот 18 зборовите: "Со парична казна од 

15.000 до 40.000 денари ќе се казнат за прекршок" се 
заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 550 до 700 
евра во денарска противвредност ќе им се изрече за 
прекршок на". 

 
Член 4 

Во членот 19 воведната реченица се менува и гласи: 
"Глоба во износ од 550 до 700 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно ли-
це во правно лице, ако:".   

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR TË DREJTAT E VEÇANTA TË PJESËTARËVE 
TË FORCAVE TË SIGURIMIT DHE ANËTARËVE 

TË FAMILJEVE TË TYRE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për të drejtat e veçanta të pjesëtarëve e 

forcave të sigurimit dhe anëtarëve të familjeve të tyre 
("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 
2/2002, 17/2003 dhe 30/2004), në nenin 8 paragrafi 1 fjala 
"dy" zëvendësohet me fjalën "pesë".  

Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon: 
"Pjesëtari i forcave të sigurimit i cili ka marrë lëndim 

ose plagë, që është pasojë e drejtpërdrejtë e pjesëmarrjes në 
mbrojtjen e sovranitetit të Republikës së Maqedonisë, e te i 
cili dëmtimi i shëndetit është 50% dhe më shumë, lirohet 
për tërë jetën nga pjesëmarrja me mjete personale gjatë 
shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore në mbrojtjen 
shëndetësore primare, specialiste-konsultative dhe mbrojtje 
spitalore dhe ka të drejtë të kompensimit të shpenzimeve 
për rrugë nëse është i udhëzuar të shfrytëzojë shërbime 
shëndetësore nga vendbanimi, në lidhje me lëndimin e 
marrë dhe në rast të ndonjë lëndimi tjetër ose sëmundje". 

Në paragrafin 2, i cili bëhet paragraf 3, pas numrit “1” 
shtohet lidhëza "dhe" dhe numri "2”. 

Në paragrafin 3, i cili bëhet paragraf 4, pas numrit “1” 
shtohet lidhëza "dhe" dhe numri "2”. 

 
Neni 2 

Titulli i Kreut IV ndryshon si vijon: "DISPOZITA PËR 
KUNDËRVAJTJE"  

 
Neni 3 

Në nenin 18 fjalët: “Me dënim me para prej 15 000 deri 
40 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje”, 
zëvendësohen me fjalët: “Gjobë prej 550 deri 700 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje”. 

 
Neni 4 

Në nenin 19 fjalia hyrëse ndryshon si vijon: “Gjobë në 
shumë prej 550 deri 700 euro me kundërvlerë në denarë do 
t’i kumtohet për kundërvajtje personit përgjegjës në 
personin juridik, nëse:”  

  
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

____________ 
 

875. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за заштита од експлозивни материи, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 мај 2007 година. 
 

    Бр. 07-2277/1                                Претседател 
18 мај 2007 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 
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З А К ОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ  
МАТЕРИИ 

 
Член 1 

Во Законот за заштита од експлозивни материи 
("Службен весник на СРМ" број 4/78, 10/78, 51/88, 
36/90 и "Службен весник на Рeпублика Македонија"  
број 12/93), насловот на Главата VIII  се менува и гла-
си: "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ".  

Член 2 
Во членот 67 став 1 воведната реченица се менува и 

гласи: "Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правното лице, ако:". 

Во ставот 2 зборовите: "ќе се казни со парична каз-
на од пет до петнаесет плати и одговорното лице во ор-
ганизацијата на здружениот труд или друго правно ли-
це" се заменуваат со зборовите: "ќе му се изрече глоба 
во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска против-
вредност и на одговорното лице во правното лице". 

 
Член 3 

Во членот 68 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: "Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правното лице, ако:". 

Во ставот 2 зборовите: "ќе се казни со парична каз-
на од пет до петнаесет плати и одговорното лице во ор-
ганизацијата на здружениот труд или друго правно ли-
це" се заменуваат со зборовите: "ќе му се изрече глоба 
во износ од 600 до 2.000 евра во денарска противвред-
ност и на одговорното лице во правното лице". 

 
Член 4 

Во членот 69 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: "Глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице, ако:".  

Член 5 
По членот 69 се додава нов член 69-а, кој гласи:  

"Член 69-а 
За прекршоците предвидени со одредбите од членот 

69 став 1 на овој закон, прекршочната постапка ја води 
комисија на Министерството за внатрешни работи. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
два члена и претседател на комисијата. 

Членовите на комисијата имаат завршено високо 
образование и работно искуство од најмалку четири го-
дини на предметната материја, а претседателот на ко-
мисијата е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит и работно искуство од најмалку шест години 
на предметната материја." 

 
Член 6 

Во целиот текст  на Законот зборот "претпријатија-
та" во различен член и број се заменува со зборовите: 
"правното лице" во соодветен член и број. 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJI 

PËR MBROJTJE NGA MATERIET SHPËRTHYESE  
Neni 1 

Në Ligjin për mbrojtje nga materiet shpërthyese 
("Gazeta zyrtare e RSM-së" numër 4/78, 10/78, 36/90 dhe 
"Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 12/93), titulli 
i Kreut VIII ndryshohet si vijon: "DISPOZITA PËR 
KUNDËRVAJTJE". 

Neni 2 
Në nenin 67, paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshohet si 

vijon: "Gjobë në shumë prej 3.000 deri 5.000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik, nëse:" 

Në paragrafin 2 fjalët: "do të ndëshkohet me ndëshkim në 
para prej pesë deri në pesëmbëdhjetë rroga edhe personi 
përgjegjës në organizatën e punës së bashkuar ose personi 
tjetër juridik", zëvendësohen me fjalët: "do t'i shqiptohet gjobë 
në shumë prej 1.000 deri në 2.000 euro me kundërvlerë në 
denarë edhe personit përgjegjës te personi juridik". 

 
Neni 3 

Në nenin 68, paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshohet si 
vijon: "Gjobë në shumë prej 2.000 deri në 5.000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik, nëse:" 

Në paragrafin 2 fjalët: "do të ndëshkohet me ndëshkim 
në para prej 5 deri në 15 rroga edhe personi përgjegjës në 
organizatën e punës së bashkuar ose personi tjetër juridik" 
zëvendësohen me fjalët "do t'i shqiptohet gjobë në shumë 
prej 600 deri në 2.000 euro me kundërvlerë në denarë edhe 
personit përgjegjës te personi juridik".  

 
Neni 4 

Në nenin 69, paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshohet si 
vijon: "Gjobë në shumë prej 200 deri në 400 euro me 
kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit fizik, nëse:"  

Neni 5 
Në nenin 69 shtohet neni i ri 69-a si vijon: 

 
“Neni 69-a 

Për kundërvajtjet e parapara me dispozitat nga neni 69, 
paragrafi 1 i këtij ligji, procedurën për kundërvajtje e mban 
komisioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet prej 2 
anëtarësh  dhe prej kryetarit të komisionit. 

Anëtarët e komisionit kanë kryer arsim sipëror dhe 
përvojë pune nga materia lëndore prej së paku 4 vjetësh, 
ndërsa kryetari i komisionit është jurist i diplomuar  me  
provim të dhënë të jurisprudencës dhe me përvojë pune nga  
materia lëndore prej së paku 6 vjetësh.  

 
Neni 6 

Në tërë tekstin e ligjit fjala "ndërmarrjet" në nen dhe 
numër të ndryshëm zëvendësohet me fjalët: "personi 
juridik" në nen dhe numër përkatës. 

 
Neni 7 

Ky Ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 
876. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТ НА ЕКСПЛО-

ЗИВНИ МАТЕРИИ 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

промет на експлозивни материи, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 мај 2007 година.  
    Бр. 07-2278/1                                Претседател 
18 мај 2007 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТ 

НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 
 

Член 1 
Во Законот за промет на експлозивни материи 

(“Службен лист на СФРЈ” број 30/85, 6/89 и 53/91 и 
“Службен весник на Република Македонија” број 
12/93), насловот на Главата IV. “КАЗНЕНИ ОДРЕД-
БИ” се менува и гласи: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.  

 
Член 2 

Во членот 34 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: “Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно 
лице:”. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одго-
ворното лице во правното лице за дејствието од ставот 
1 на овој член.” 

Ставот 3 се брише.  
 

Член 3 
Во членот 35 став 1 воведната реченица се менува и 

гласи:  “Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно 
лице:”. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одго-
ворното лице во правното лице за дејствието од ставот 
1 на овој член.”  

Член 4 
Во членот 36 став1 воведната реченица се менува и 

гласи: “Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно 
лице:”. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одго-
ворното лице во правното лице за дејствието од ставот 
1 на овој член.” 

 
Член 5 

Во членот 37 воведната реченица се менува и гласи:  
“Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска против-
вредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице:”. 

  
Член 6 

Членот 38 се менува и гласи: 
“Кога на одговорното лице во правното лице за 

прекршокот од членот 34 на овој закон ќе му биде 
изречена глоба во износ поголем од 1.600 евра во де-
нарска противвредност, судот ќе  му изрече и прекр-
шочна санкција забрана за вршење на дејност со про-
мет на експлозивни материи  во времетраење од една 
до три години.” 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”.  

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR QARKULLIMIN 

E MATERIEVE SHPËRTHYESE   
Neni 1 

Në Ligjin për qarkullimin e materieve shpërthyese 
("Fletorja zyrtare e RSFJ-së" numër: 30/85, 6/89 dhe 53/91, 
"Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 12/93), 
titulli i Kreut IV. "DISPOZITA  NDËSHKUESE" 
ndryshohet si vijon: "DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE". 

Neni 2 
Në nenin 34, paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshohet si 

vijon: "Gjobë në shumë prej 3000 deri në 5.000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik.". 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:  
"Gjobë në shumë prej 1.000 deri në 2.000 euro me 

kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
edhe personit përgjegjës te personi juridik për veprimin  
nga paragrafi 1 i këtij neni." 

Paragrafi 3 fshihet.  
Neni 3 

Në nenin 35, paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshohet si 
vijon: "Gjobë në shumë prej 3.000 deri në 5.000 euro me 
kundërvlerë në denarë  do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik". 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 1.000 deri në 2.000 euro me 

kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
edhe personit përgjegjës te personi juridik për veprimin 
nga paragrafi 1 të këtij neni."  

 
Neni 4 

Në nenin 36, paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshohet si 
vijon: "Gjobë në shumë prej 3.000 deri në 5.000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik." 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 1.000 deri në 2.000 euro me 

kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
edhe personit përgjegjës te personi juridik për veprimin 
nga paragrafi 1 i këtij neni."  

Neni 5 
Në nenin 37, fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: "Gjobë 

në shumë prej 500 deri në 800 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik:" 

 
Neni 6 

Neni 38 ndryshohet si vijon: 
"Kur personit përgjegjës te personi juridik për 

kundërvajtjen nga neni 34 do t'i shqiptohet gjobë në shumë 
më të madhe se 1600 euro me kundërvlerë në denarë, gjyqi 
do t'i shqiptojë edhe sanksion për kundërvajtje ndalim për 
kryerjen e veprimtarisë për qarkullim të materieve 
shpërthyese në kohëzgjatje prej një deri në tre vjet." 

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi  në ditën e tetë nga dita e shpalljes 
në " Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 
877. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-
ЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУ-

ВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за пријавување на живеалиштето и пре-
стојувалиштето на граѓаните, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 18 мај 2007 година. 

 
    Бр. 07-2279/1                                Претседател 
18 мај 2007 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО 
И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за пријавување на живеалиштето и престо-

јувалиштето на граѓаните (“Службен весник на Република 
Македонија” број 36/92, 12/93 и 43/2000), во членот 15 
став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во 
износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност 
ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:”. 

Ставот 2  се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
1 на овој член и на одговорното лице во правното лице, 
како и на лицето одговорно за вршење на самостојна 
дејност - давање услуги за сместување на граѓани.” 

 
Член 2 

Членот 16 се менува и гласи: 
 “Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице кое не ќе пријави или одјави живеалиште, од-
носно престојувалиште  или адреса на станот или тоа 
не го стори во пропишаниот рок (членови 3, 4 став 1, 7 
став 1 и 8 став 1).”   

Член 3 
По членот 16 се додаваат два нови члена 16-а и 16-

б, кои гласат:  
“Член 16-а 

За прекршоците предвидени во членот 16 на овој 
закон прекршочната постапка ја води комисија на Ми-
нистерството за внатрешни работи. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
два члена и претседател на комисијата. 

Членовите на комисијата имаат завршено високо 
образование и работно искуство од најмалку четири го-
дини на предметната материја, а претседателот на ко-
мисијата е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит и работно искуство од најмалку шест години 
на предметната материја. 

 
Член 16-б 

Пред поднесување на барање за прекршочна по-
стапка за прекршоците предвидени во овој закон, Ми-
нистерството за внатрешни работи води постапка за 
порамнување согласно со Законот за прекршоците.” 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR PARAQITJEN E VENDBANIMIT 
DHE VENDQËNDRIMIT TË QYTETARËVE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për paraqitjen e vendbanimit dhe 
vendqëndrimit të qytetarëve ("Gazeta zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" numër 36/1992; 12/1993 dhe 43/2000), në 
nenin 15 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshon si vijon: 
“Gjobë në shumë prej 1.000 deri 2.000 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik nëse:”. 

Paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 500 deri 2.000 euro me 

kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje nga 
paragrafi 1 të këtij neni edhe personit përgjegjës në 
personin juridik, si dhe personit përgjegjës për kryerjen e 
veprimtarisë së pavarur - dhënie të shërbimeve për 
vendosjen e qytetarëve". 

Neni 2 
Neni 16  ndryshon si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 100 deri 500 euro në kundërvlerë 

me denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje personit fizik i 
cili nuk do të paraqesë ose çregjistrojë vendbanimin, 
gjegjësisht vendqëndrimin ose adresën e banesës ose atë 
nuk e bën në afatin e përcaktuar (neni 3, neni 4 paragrafi 1, 
neni 7 paragrafi 1 dhe neni 8 paragrafi 1)".  

 
Neni 3 

Pas nenit 16 shtohen dy nene të reja 16-a dhe 16-b si 
vijojnë: 

 
"Neni 16-a 

Për kundërvajtjet e parashikuara në nenin 16 të këtij 
ligji, procedurën për kundërvajtje e udhëheq komisioni i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga dy 
anëtarë dhe kryetari i komisionit. 

Anëtarët e komisionit kanë arsim të kryer sipëror dhe 
përvojë pune prej së paku katër vjet në materien e lëndës, 
ndërsa kryetari i komisionit jurist i diplomuar me provimin 
e dhënë të jurisprudencës  dhe përvojë pune së paku 
gjashtë vjet në materien e lëndës". 

 
"Neni 16-b 

Para paraqitjes së kërkesës për procedurë për 
kundërvajtje për kundërvajtjet e parashikuara me këtë ligj, 
Ministria e Punëve të Brendshme udhëheq procedurë për 
barazim në pajtim me Ligjin për kundërvajtje." 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
878. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ 

НА СТРАНЦИТЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

движење и престој на странците, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 мај 2007 година. 
 

    Бр. 07-2280/1                                Претседател 
18 мај 2007 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДВИЖЕЊЕ 
И ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за движење и престој на странците 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
36/92, 66/92, 26/93 и 45/2002), насловот на Главата IX. 
“КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се менува и гласи: “ПРЕКР-
ШОЧНИ ОДРЕДБИ”.  

 
Член 2 

Во членот 81 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: “Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
претпријатие или друго правно лице:”. 
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Ставот 2 се менува и гласи: 
“За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе му се изре-

че глоба во износ од 600 до 1.300 евра во денарска про-
тиввредност и на одговорното лице во правното лице.” 

 
Член 3 

Во членот 82 став 1 зборовите: “Со парична казна 
од пет до петнаесет плати ќе се казни за прекршок” се 
заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 800 до 
1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на”.  

Во ставот 2 зборовите: “Со казната од став 1 на овој 
член ќе се казни и” се заменуваат со зборовите: “Гло-
бата од ставот 1 на овој член ќе му се изрече и на”. 

 
Член 4 

Во членот 83 воведната реченица се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на физичко 
лице:”.  

Член 5 
Во членот 84 воведната реченица се менува и гласи: 

“Глоба во износ од 800 до 1.500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на странец:”. 

 
Член 6 

Во членот 85 воведната реченица се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на странец:”. 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR LËVIZJEN 

DHE QËNDRIMIN E TË HUAJVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për lëvizjen dhe qëndrimin e të huajve 

(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
36/1992, 66/1992, 26/1993 dhe 45/2002), titulli i Kreut IX. 
"DISPOZITAT NDËSHKUESE", ndryshon si vijon: 
“SANKSIONE KUNDËRVAJTËSE”.  

 
Neni 2 

Në nenin 81, në paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon:  

“Gjobë në shumën prej 3.000 deri në 5.000 euro në 
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje 
ndërmarrjes ose personit tjetër juridik:” 

Paragrafi 2  ndryshohet si vijon: 
“Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, gjobë në 

shumë prej 600 deri në 1.300 euro në kundërvlerë në 
denarë, do t’i kumtohet edhe personit përgjegjës në 
personin juridik”. 

 
Neni 3 

Në nenin 82, në paragrafin 1, fjalët: “Me dënim me 
para prej pesë deri në pesëmbëdhjetë rroga do të dënohet 
për kundërvajtje”, zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në 
shumë prej 800 deri në 1.000 euro në kundërvlerë në 
denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje”.  

Në paragrafin 2 fjalët: “Me dënimin nga paragrafi 1 i 
këtij neni do të dënohet  edhe”, zëvendësohen me fjalët: 
“Gjoba nga paragrafi 1 i këtij neni do t’i kumtohet edhe”. 

 
Neni 4 

Në nenin 83, fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: 
“Gjobë në shumë prej 700 deri në 1.000 euro në 

kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit fizik:”. 

Neni 5 
Në nenin 84, fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: 
“Gjobë në shumë prej 800 deri në 1.500 euro në 

kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje të 
huajit:”. 

 
Neni 6 

Në nenin 85, fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: 
“Gjobë në shumë prej 600 deri në 1.000 euro në 

kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje të 
huajit:”. 

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
879. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за детективската дејност, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 21 мај 2007 година. 
 

    Бр. 07-2307/1                                Претседател 
21 мај 2007 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ 

 
Член 1 

Во Законот за детективската дејност (“Службен 
весник на Република Македонија” број 80/99), во чле-
нот 4 став 2 после зборот “кое” се додаваат зборовите: 
“поднело барање за издавање лиценца за вршење дете-
ктивска дејност (во натамошниот текст: кандидат) и 
кое”. 

Точката 3 се менува и гласи: 
“3) да не му е изречена казна, односно прекршочна 

санкција забрана на вршење професија, дејност или 
должност, додека трае таа казна, односно прекршочна 
санкција;”. 

Во ставот 3 зборовите: “една година” се заменуваат 
со зборовите: “три години”. 

 
Член 2 

Во членот 5 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

“Комисијата од ставот 1 на овој член има мандат од 
две години со право на повторен избор.” 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
 

Член 3 
Членот 6 се менува и гласи: 
“Министерот за внатрешни работи донесува реше-

ние за одбивање на барање за издавање на лиценца во 
случај кога кандидатот не ги исполнува условите од 
членот 4 на овој закон. 
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Против решението од ставот 1 на овој член канди-
датот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на 
доставувањето на решението до надлежната комисија 
на Владата на Република Македонија.” 

 
Член 4 

Во членот 7 по ставот 1 се додаваат три нови става 
2, 3 и 4, кои гласат: 

“Со барањето од ставот 1 на овој член детективот 
доставува доказ за осигурување од одговорност за ште-
та спрема нарачувачот на детективската услуга (во на-
тамошниот текст: странката) или трето лице, која може 
да ја причини при вршење на детективската дејност. 

Најнискиот износ на осигурување се определува во 
висина од петгодишна просечна плата во Република 
Македонија пресметана според податоците од Заводот 
за статистика. 

Детективот е должен уредно да го продолжува оси-
гурувањето од ставот 2 на овој член.” 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 5 и 6. 
 

Член 5 
Членот 8 се брише.   

Член 6 
Во членот 9 став 1 по зборот “лиценцата” се дода-

ваат зборовите: “со решение донесено од министерот 
за внатрешни работи”. 

 
Член 7 

Во членот 10 став 1 по зборовите: “15 дена” се до-
даваат зборовите: “од денот на доставувањето на реше-
нието”. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
“По донесување на конечното решение за одземање 

на лиценцата, детективот е должен во рок од 15 дена од 
денот на доставувањето на решението, лиценцата и ле-
гитимацијата да ги врати во Министерството за вна-
трешни работи, заради нивно поништување.” 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Во случај кога детективот нема да постапи соглас-

но со ставот 2 на овој член, Министерството за вна-
трешни работи ги огласува лиценцата и легитимацијата 
за неважечки во “Службен весник на Република Маке-
донија”.” 

Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: “една го-
дина” се заменуваат со зборовите: “две години”.  

 
Член 8 

Во членот 11 зборовите: “нарачувачот на детектив-
ските услуги (во натамошниот текст: странката)” се за-
менуваат со зборот “странката”. 

 
Член 9 

Во членот 19 ставот 2 се брише. 
Ставот 3 кој станува став 2 се менува и гласи: 
“Детективот не смее врз основа на собраните пода-

тоци и информации при вршењето на детективската 
дејност за која има склучено договор со странката, да 
презема дејствија спротивни на интересите на странка-
та како за време на вршење на договорената детектив-
ска услуга, така и по нејзиното извршување.”  

 
Член 10 

Во членовите 21 и 23 по зборовите: “личните пода-
тоци” се додаваат зборовите: “и со прописите за класи-
фицираните податоци”. 

 
Член 11 

Во членот 26 став 1 воведната реченица се менува и 
гласи: “Глоба во износ од 510 до 990 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на дете-
ктив, ако:”. 

Во ставот 2 по зборот “изрекува” се додаваат зборо-
вите: “прекршочна санкција забрана на вршење профе-
сија, дејност или должност”, а зборовите до крајот на 
реченицата се бришат. 

Член 12 
Во членот 27 став 1 воведната реченица се менува и 

гласи: “Глоба во износ од 50 до 490 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на дете-
ктив, ако:”.  

Во точката 1 бројот “8” се заменува со бројот “7”. 
 

Член 13 
По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи: 

 
“Член 27-а 

За прекршоците предвидени со одредбите од член 
27 на овој закон прекршочната постапка ја води коми-
сија на Министерството за внатрешни работи. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
два члена и претседател на комисијата. 

Членовите на комисијата имаат завршено високо 
образование и работно искуство од најмалку четири го-
дини на предметната материја, а претседателот на ко-
мисијата е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит и работно искуство од најмалку шест години 
на предметната материја.” 

 
Член 14 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 
LIGJIT PËR VEPRIMTARI DETEKTIVE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për veprimtari detektive (“Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë'' numër 80/1999) në nenin 4 
paragrafi 2 pas fjalës ,,e cila'' shtohen fjalët: ''ka paraqitur 
kërkesë për lëshimin e licencës për kryerjen e veprimtarisë 
detektive (në tekstin e më tejmë:  kandidat), i cili''. 

Pika 3 ndryshohet si vijon: 
''3) të mos i jetë kumtuar dënim, përkatësisht sanksion 

për kundërvajtje ndalesë për kryerjen e profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës, përderisa zgjatë ai dënim, 
përkatësisht sanksion për kundërvajtje;'' 

Në paragrafin 3, fjalët: ''një vjet'' zëvendësohen me 
fjalët: ''tri vjet''. 

 
Neni 2 

Në nenin 5 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si 
vijon: 

''Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni ka mandat prej 2 
vjetësh me të drejtë  për rizgjedhje.'' 

Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 3 dhe 4. 
 

Neni 3 
Neni 6 ndryshohet si vijon: 
''Ministri i Punëve të Brendshme merr aktvendim për 

refuzim të kërkesës për lëshimin e licencës në rastin kur 
kandidati nuk i plotëson kushtet nga neni 4 i këtij ligji. 

Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, 
kandidati ka të drejtë ankese në afat prej 15 ditësh nga dita 
e dorëzimit të aktvendimit, te komisioni kompetent i 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.''. 

 
Neni 4 

Në nenin 7 pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafë të rinj 
2, 3 dhe 4 si vijojnë: 

''Me kërkesën nga paragrafi 1 i këtij neni detektivi 
dorëzon dëshmi për sigurimin nga përgjegjësia për dëmin 
ndaj porositësit të shërbimit të detektivit (në tekstin e 
mëtutjeshëm: pala) ose personi i tretë, i cili mundet ta 
shkaktojë gjatë kryerjes së veprimtarisë së detektivit. 
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Shuma më e ulët e sigurimit përcaktohet në lartësinë e 
rrogës mesatare pesëvjeçare në Republikën e Maqedonisë 
të përllogaritur sipas të dhënave nga Enti për Statistikë. 

Detektivi është i detyruar që në mënyrë të rregullt ta 
vazhdojë sigurimin nga paragrafi 2 i këtij neni.'' 

Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 5 dhe 6. 
 

Neni 5 
Neni 8 shlyhet.   
 

Neni 6 
Në nenin 9 paragrafi 1 pas fjalës ''licenca'' shtohen 

fjalët: ''me aktvendim të marrë nga ministri i Punëve të 
Brendshme''.  

Neni 7 
Në nenin 10 paragrafi 1, pas fjalëve: ''15 ditë'' shtohen 

fjalët: ''nga dita e dorëzimit të aktvendimit''. 
Paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
''Pas marrjes së aktvendimit përfundimtar për marrjen e 

licencës, detektivi është i detyruar që në afat prej 15 ditësh 
nga dita e dorëzimit të aktvendimit, licencën dhe 
legjitimacionin t'i kthejë në Ministrin e Punëve të 
Brendshme, për shkak të shfuqizimit të tyre.'' 

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon: 
“Në rastin kur detektivi nuk do të veprojë në pajtim me 

paragrafin 2 i këtij neni, Ministria e Punëve të Brendshme i 
shpall licencat dhe legjitimacionin të pavlefshëm në 
''Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë''. 

Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 4 fjalët: ''një vit'' 
zëvendësohen me fjalët ''dy vite''.  

 
Neni 8 

Në nenin 11 fjalët: ''porositësi i shërbimeve detektive 
(në tekstin e më tejmë: pala)'' zëvendësohen me fjalën 
''pala''.  

Neni 9 
Në nenin 19, paragrafi 2 shlyhet. 
Paragrafi 3 i cili bëhet paragraf 2 ndryshon, si vijon: 
''Detektivi nuk guxon që në bazë të dhënave dhe 

informacioneve të mbledhura gjatë kryerjes së veprimtarisë 
detektive për të cilën ka arritur marrëveshje me palën, të 
ndërmarrë veprime në kundërshtim me interesat e palës, si 
gjatë kohës së kryerjes së shërbimit të kontraktuar detektiv, 
ashtu edhe pas kryerjes së tij.''  

 
Neni 10 

Ne nenet 21 dhe 23, pas fjalëve: ''të dhënat personale'' 
shtohen fjalët: ''dhe me dispozitat për të dhënat e 
klasifikuara''.  

Neni 11 
Në nenin 26  paragrafi1 fjalia hyrëse ndryshon si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 510 deri 990 euro me 

kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje 
detektivit, nëse:''. 

Në paragrafin 2, pas fjalës ''kumton'' shtohen fjalët: 
''sanksion për kundërvajtje ndalesë të kryerjes së 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës'' ndërsa fjalët deri në 
fund të fjalisë shlyhen. 

 
Neni 12 

Në nenin 27  paragrafi1 fjalia hyrëse ndryshon si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 50 deri 490 euro me kundërvlerë 

në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje detektivit, 
nëse:''.  

Në pikën 1 numri ''8'' zëvendësohet me numrin ''7''. 
 

Neni 13 
Pas nenit 27 shtohet nen i ri 27-a, si vijon: 
 

“Neni 27-a 
Për kundërvajtjet e parapara me dispozitat nga neni 27 

të këtij ligji procedurën për kundërvajtje e udhëheq 
komisioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga dy  
anëtarë dhe kryetari i komisionit. 

Anëtarët e komisionit kanë kryer arsim sipëror dhe 
përvojë pune së paku katër vjet në materie lëndore, ndërsa 
kryetari i komisionit është jurist i diplomuar me provim të 
dhënë të jurisprudencës dhe me përvojë pune së paku 
gjashtë vjet në materien lëndore.''.  

 
Neni 14 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë prej ditës së shpalljes në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 
880. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА СТРАНЦИТЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за странците, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 21 мај 2007 година. 
 

    Бр. 07-2306/1                                Претседател 
21 мај 2007 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за странците (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број  35/2006), во членот 18 став 
1 во првиот и третиот ред по зборот “дипломатска” се 
додава запирка, а зборовите: “или службена лична кар-
та” се заменуваат со зборовите: “службена или конзу-
ларна лична карта”, а во вториот ред по зборот “дипло-
матската” се додава запирка, а зборовите: “или службе-
на лична карта” се заменуваат со зборовите: “службе-
ната или конзуларната лична карта”. 

 
Член 2 

Во членот 25 став 1 алинеја 5 по зборот “дипломат-
ска” се додава запирка, а зборовите: “или службена 
лична карта” се заменуваат со зборовите: “службена 
или конзуларна лична карта”.                          

 
Член 3 

Во членот 41 став 2 алинејата 2 се брише. 
Алинеите 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат алинеи 2, 3, 4, 5 и 6. 
Алинејата 8  се брише. 
Алинејата 9 станува алинеја 7.   
Алинеја 10 се брише. 
Алинеите 11, 12, 13 и 14 стануваат алинеи 8, 9, 10 и 11. 
 

Член 4 
Членот 94 се менува и гласи:  
“Дозволата за привремен престој и дозволата за по-

стојан престој се издаваат во форма на посебен доку-
мент. 

Дозволата за престој содржи: 
- вид на дозволата за престој, 
- број на дозволата, 



Стр. 20 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 мај 2007 
 

- фотографија на носителот на дозволата, 
- име и презиме на лицето на кое му е издадена доз-

волата, 
- рок на важење, 
- место и датум на издавање, 
- државјанство, 
- место и датум на раѓање, 
- пол, 
- матичен број за странец на лицето на кое се издава, 
- потпис на носителот на дозволата, 
- престојувалиште и адреса, односно живеалиште и 

адреса, 
- грб на Република Македонија, 
- машински читлива зона, 
- безбедносни печатарски техники, 
- ултравиолетова и инфрацрвена заштита, 
- заштита со оптички варијабилни мастила, 
- специјални ефективни заштитни мотиви против 

фалсификати и измама, 
- заштита против копирање и 
- заштити во техники на издавање.” 

 
Член 5 

Во членот 128 став 1 по зборот “дипломатска” се 
додава запирка, а зборовите: “или службена лична кар-
та” се заменуваат со зборовите: “службена или конзу-
ларна лична карта”.  

Во ставот 2 зборовите: “личната карта” се замену-
ваат со зборовите: “Дипломатската, службената или 
конзуларната лична карта”.                                                   

 
Член 6 

Во членот 143 став 4 зборот “две” се заменува со 
зборот “пет”. 

Во ставот 8 зборот “две” се заменува со зборот 
“пет”. 

 
Член 7 

Насловот на Главата ЏИ се менува и гласи: “КАЗ-
НЕНИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.                                       

 
Член 8 

 Во членот 150 став 1 воведната реченица се менува 
и гласи:  “Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице, ако:”. 

Ставот 2 се менува и гласи:  
“На правното лице од ставот 1 точка 1 на овој член 

ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена за-
брана за вршење одделна дејност.”  

Во ставот 3 зборовите: “Со парична казна од 30.000 
до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменува-
ат со зборовите: “Глоба во износ од 600 до 1.300 евра 
во денарска противвредност ќе му се изрече за прекр-
шок на”.  

 
Член 9 

Во членот 151 став 1 воведната реченица се менува 
и гласи: “Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ли-
це кое врши самостојна дејност давање услуги на сме-
стување, ако:”. 

Во ставот 2 зборовите: “Со казната од ставот 1 на 
овој член ќе се казни и” се заменуваат со зборовите: 
“Глобата од ставот 1 на овој член ќе му се изрече и на”.  

Во ставот 3 зборовите: “мерка на безбедност” се за-
менуваат со зборовите: “прекршочна санкција”.  

 
Член 10 

Во членот 152 воведната реченица се менува и гла-
си: “Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице кое:”. 

Член 11 
Во членот 153 став 1 воведната реченица се менува 

и гласи: “Глоба во износ од 800 до 1.500 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
странецот, ако:”. 

Во ставот 2 зборовите: “мерка на безбедност проте-
рување на странец” се заменуваат со зборовите: “пре-
кршочна санкција протерување странец од земјата”. 

 
Член 12 

Во членот 154 став 1 воведната реченица се менува 
и гласи: “Глоба во износ од 600 до 1.000 евра ќе му се 
изрече за прекршок на странец кој:”. 

 
Член 13 

По членот 154 се додава нов член 154-а, кој гласи: 
 

“Член 154-а 
Прекршочната постапка за прекршоците предвиде-

ни во овој закон ја води надлежниот суд. 
Пред поднесување на барање за прекршочна по-

стапка за прекршоците предвидени во овој закон, Ми-
нистерството за внатрешни работи води постапка за 
порамнување согласно со Законот за прекршоците.” 

 
Член 14 

Во членот 159 зборовите: “по една година од денот 
на неговото влегување во сила” се заменуваат со зборо-
вите: “од 1 јануари 2008 година”. 

 
Член 15 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”.  

___________ 
 

L I G J I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN 

E LIGJIT PËR TË HUAJT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për të huajt (''Gazeta zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë'' numër 35/2006), në nenin 18 paragrafi 1, në 
rreshtin e parë dhe të tretë pas fjalës ''diplomatike'' shtohet 
presje, kurse fjalët: ''ose letërnjoftim zyrtar'' zëvendësohen 
me fjalët: ''letërnjoftim zyrtar ose konsullor'', kurse në 
rreshtin e dytë pas fjalës ''diplomatike'' shtohet presje, 
kurse fjalët: ''ose letërnjoftim zyrtar'' zëvendësohen me 
fjalët: ''letërnjoftimi zyrtar ose konsullor''. 
 

Neni 2 
Në nenin 25 paragrafi 1 alineja 5, pas fjalës 

''diplomatike'' shtohet presje, kurse fjalët: ''ose letërnjoftim 
zyrtar'' zëvendësohen me fjalët: ''letërnjoftim zyrtar ose 
konsullor''.                          

 
Neni 3 

Në nenin 41, paragrafi 2, alineja 2 shlyhet. 
Alinetë 3, 4, 5, 6 dhe 7 bëhen aline 2, 3, 4, 5 dhe 6. 
Alineja 8 shlyhet. 
Alineja 9 bëhet aline 7. 
Alineja 10 shlyhet. 
Alinetë 11, 12, 13 dhe 14 bëhen aline 8, 9, 10 dhe 11. 
 

Neni 4 
Neni 94 ndryshon si vijon:  
''Leja për vendqëndrim të përkohshëm dhe leja për 

vendqëndrim të përhershëm lëshohen në formë të 
dokumentit të posaçëm. 

Leja për vendqëndrim përmban: 
- llojin e lejes për qëndrim, 
- numrin e lejes, 
- fotografinë e bartësit të lejes, 
- emrin dhe mbiemrin e personit të cilit i është dhënë 

leja, 
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- afatin e vlefshmërisë, 
- vendin dhe datën e lëshimit, 
- shtetësinë, 
- vendin dhe datëlindjen, 
- gjininë, 
- numrin e amzës për të huaj të personit të cilit i 

lëshohet, 
- nënshkrimin e  bartësit të lejes, 
- vendqëndrimin dhe adresën, përkatësisht vendbanimin 

dhe adresën, 
- stemën e Republikës së Maqedonisë, 
- zonën e lexueshme të makinës, 
- teknikat siguruese të shtypit, 
- mbrojtjen ultraviolete dhe infra të kuqe,  
- mbrojtjen me ngjyra optike variabile, 
- motivet speciale mbrojtëse efektive kundër falsifikimeve 

dhe mashtrimit, 
- mbrojtjen kundër kopjimit, dhe 
- mbrojtjen në teknika të botimit. 

 
Neni 5 

Në nenin 128 paragrafi 1 pas fjalës ''diplomatike'' 
shtohet presje, kurse fjalët: ''ose letërnjoftim zyrtar'' 
zëvendësohen me fjalët: ''letërnjoftim zyrtar ose konsullor''.  

Në paragrafin 2 fjalët: ''letërnjoftimi'' zëvendësohen me 
fjalët: ''Letërnjoftim diplomatik, zyrtar ose konsullor''.  

 
Neni 6 

Ne nenin 143, paragrafi 4 fjala ''dy'' zëvendësohet me 
fjalën ''pesë''. 

Në   paragrafin 8 fjala ''dy'' zëvendësohet me fjalën 
''pesë''. 

 
Neni 7 

Titulli i Kreut XI ndryshon si vijon: ''Dispozita 
ndëshkimore dhe për kundërvajtje''.                                       

 
Neni 8 

Në nenin 150, në paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshohet 
si vijon:  

"Gjobë në shumë prej 3000 deri 5000 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik, nëse:” 

Paragrafi 2 ndryshon si vijon:  
''Personit juridik nga paragrafi 1 pika 1 i këtij neni do t'i 

kumtohet dhe sanksion për kundërvajtje ndalesë e 
përkohshme për kryerjen e veprimtarisë së caktuar.''  

Në paragrafin 3 fjalët: "Me dënim me para prej 30 000 
deri 50 000 denarë, do të dënohet për kundërvajtje" 
zëvendësohen me fjalët: "Gjobë në shumë prej 600 deri 
1300 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për 
kundërvajtje".  

 
Neni 9 

Në nenin 151, në paragrafin 1 fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: "Gjobë në shumë prej 800 deri 1000 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje 
personit i cili kryhen veprimtari të pavarur dhënie të 
shërbimeve për vendosje, nëse:''. 

Në paragrafin 2 fjalët: ''Me dënimin nga paragrafi 1 i 
këtij neni do të dënohet dhe'' zëvendësohen me fjalët: 
''Gjoba nga paragrafi 1 i këtij neni do t'i kumtohet edhe''.  

Në paragrafin 3 fjalët: ,,masë e sigurisë'', zëvendësohen 
me fjalët: ''sanksion për kundërvajtje''.  

 
Neni 10 

Në nenin 152, fjalia hyrëse ndryshon si vijon: "Gjobë 
në shumë prej 700 deri 1000 euro me kundërvlerë në 
denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik, i 
cili:'' 

 
Neni 11 

Në nenin 153, në paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshohet, 
si vijon:  

"Gjobë në shumë prej 800 deri 1.500 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje të 
huajit, nëse:”. 

Në paragrafin 2 fjalët: ,,masë e sigurisë dëbimin e të 
huajit'' zëvendësohen me fjalët: ''sanksion për kundërvajtje 
dëbimin e të huajit nga vendi''. 

 
Neni 12 

Në nenin 154, në paragrafin 1 fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: "Gjobë në shumë prej 600 deri 1.000 euro  do t'i 
kumtohet për kundërvajtje të huajit, i cili:''. 

 
Neni 13 

Pas nenit 154 shtohet nen i ri 154-a si vijon: 
 

''Neni 154-a 
Procedurën për kundërvajtje për kundërvajtjet e 

parapara me këtë ligj e udhëheq gjyqi kompetent. 
Para paraqitjes së kërkesës për procedurën për 

kundërvajtje për kundërvajtjet e parapara në këtë ligj, 
Ministria e Punëve të Brendshme mban procedurë për 
barazim në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.'' 

 
Neni 14 

Në nenin 159 fjalët: ''pas një viti nga dita e hyrjes së tij 
në fuqi'' zëvendësohen me fjalët: ''nga 1 janari 2008''. 

 
Neni 15 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë prej ditës së shpalljes në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

___________ 
881. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за јавните собири, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 21 мај 2007 година. 
 

    Бр. 07-2305/1                                Претседател 
21 мај 2007 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ 

 
Член 1 

Во Законот за јавните собири (“Службен весник на 
Република Македонија” број 55/95 и 19/2006), во чле-
нот 9 став 1 воведната реченица се менува и гласи:  
“Глоба во износ од 1.100 до 3.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице (организатор) на јавен собир, ако:”. 

Ставот 2 се менува и гласи:  
“Глоба во износ од 510 до 2.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ста-
вот 1 на овој член  и на одговорното лице во правното 
лице (организатор).”  
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Член 2 
Во членот 10 став 1 воведната реченица се менува и 

гласи: “Глоба во износ од 510  до 1.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на:”.  

Во ставот 2 зборовите: “заштитна мерка оддалечу-
вање од територијата на Република Македонија во тра-
ење од шест месеца до две години” се заменуваат со 
зборовите: “прекршочна санкција протерување странец 
од земјата, во траење од една до десет години или засе-
когаш”. 

 
Член 3 

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи: 
 

“Член 10-а 
Прекршочната постапка за прекршоците предвиде-

ни во овој закон ја води надлежниот суд. 
Пред поднесување на барање за прекршочна по-

стапка за прекршоците предвидени во овој закон, Ми-
нистерството за внатрешни работи води постапка за 
порамнување согласно со Законот за прекршоците.” 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR TUBIMET PUBLIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tubimet publike (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 55/95 dhe 19/2006), në 
nenin 9, në paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshon si vijon:   

“Gjobë në shumë prej 1.100 deri në 3.000 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik (organizuesit) të tubimit publik, nëse:”  

Paragrafi 2, ndryshon si vijon:  
“Gjobë në shumë prej 510 deri në 2.000 euro me 

kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtjen 
nga paragrafi 1 i këtij neni, edhe personit përgjegjës te 
personi juridik (organizuesi).   

 
Neni 2 

Në nenin 10, në paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: 

 “Gjobë në shumë prej 510 deri në 1.000 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje:”   

Në paragrafin 2, fjalët: “masa e sigurisë, largim nga 
territori i Republikës së Maqedonisë, në kohëzgjatje prej 
dy muajsh deri në dy vjet”, zëvendësohen me fjalët: 
“sanksioni kundërvajtës, dëbim i të huajit nga vendi, në 
kohëzgjatje prej një deri në dhjetë vjet ose përgjithmonë.” 

 
Neni 3 

Pas nenit 10 shtohet neni i ri 10-a, si vijon: 
 

“Neni 10-a 
Procedurën kundërvajtëse për kundërvajtjet e parapara 

me këtë ligj, e udhëheq gjykata kompetente. 
Para paraqitjes së kërkesës për procedurën 

kundërvajtëse, për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj, 
Ministria e Punëve të Brendshme e udhëheq procedurën 
për barazim, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.” 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë, nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

882. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СКЛА-
ДИРАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗАПАЛНИ ТЕЧНОСТИ 

И ГАСОВИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за складирање и заштита од запални теч-
ности и гасови, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 21 мај 2007 година. 

 
    Бр. 07-2304/1                                Претседател 
21 мај 2007 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р.  

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗАПАЛ-

НИ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ 
 

Член 1 
Во Законот за складирање и заштита од запални 

течности и гасови (“Службен весник на СРМ” број 
15/76, 51/88, 19/90 и “Службен весник на Република 
Македонија” број 12/93), по Членот 9 се додава нов 
член 9-а, кој гласи:   

“Член 9-а 
По добивање на решение за локациски услови од 

надлежен орган, подносителот на барањето од членот 9 
на овој закон до Министерството за внатрешни работи, 
доставува на согласност проект за заштита и безбед-
ност на запални течности и гасови. 

Министерството за внатрешни работи дава соглас-
ност за усогласеноста на проектот од ставот 1 на овој 
член со техничките прописи од оваа област.” 

 
Член 2 

Во членот 22 став 1 зборовите: “заштита од пожар” 
се заменуваат со зборовите: “оружје, експлозивни и 
опасни материи”. 

 
Член 3 

Во членот 23 став 1 зборот “претпријатието” се за-
менува со зборовите: “правното лице”. 

 
Член 4 

Насловот на Главата IV “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се 
менува и гласи: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”. 

 
Член 5 

Во членот 28 ставот 1 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 5.000 евра во денарска против-

вредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице:”. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 2.000 евра во денарска против-

вредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на 
овој член и на одговорното лице во правното лице.” 

Ставот 3 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 2.000 евра во денарска против-

вредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на 
овој член и на службеното лице во органот на општи-
ната или во државен орган.” 
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Член 6 
Во членот 29 во став 1 воведната реченица се мену-

ва и гласи: “Глоба во износ од 100 до 400 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
физичко лице:”. 

 
Член 7 

По членот 29 се додава нов член 29-а, кој гласи: 
 

“Член 29-а 
За прекршоците предвидени со одредбите од чле-

нот 29 на овој закон прекршочната постапка ја води ко-
мисија на Министерството за внатрешни работи. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
два члена и претседател на комисијата. 

Членовите на комисијата имаат завршено високо 
образование и работно искуство од најмалку четири го-
дини на предметната материја, а претседателот на ко-
мисијата е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит и работно искуство од најмалку шест години 
на предметната материја.” 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

___________ 
 

LIGJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR MAGAZINIM DHE MBROJTJE PREJ 
MATERIEVE TË LËNGËTA DHE TË GAZTA 

DJEGËSE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për magazinim dhe mbrojtje prej materieve 

të lëngëta dhe të gazta djegëse (“Gazeta zyrtare e RSM-së” 
nr. 15/76, 51/88, 19/90 dhe “Gazetën zyrtare të Republikës 
së Maqedonisë” numër 12/93), pas nenit 9 shtohet nen i ri 
9-a si vijon:  

 
“Neni 9-a 

Pas pranimit të aktvendimit për kushtet e lokacionit 
prej organit kompetent, parashtruesi i kërkesës nga neni 9 i 
këtij ligji, Ministrisë së Punëve të Brendshme për miratim i 
paraqet projekt për mbrojtje dhe siguri prej materieve të 
lëngëta dhe të gazta djegëse. 

Ministria e Punëve të Brendshme jep pëlqim për 
harmonizimin e paragrafit 1 të këtij neni, me rregullat 
teknike nga kjo fushë”. 

 
Neni 2 

Në nenin 22 paragrafin 1, fjalët: “mbrojtje nga zjarri” 
zëvendësohen me fjalët: “armë, materie shpërthyese dhe të 
rrezikshme”. 

 
Neni 3 

Në nenin 23 paragrafin 1, fjala “sipërmarrja”, 
zëvendësohet me fjalët “personi juridik”. 

 
Neni 4 

Titulli i Kreut IV. “DISPOZITA NDËSHKUESE” 
zëvendësohet si vijon: “DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE”. 

 
Neni 5 

Në nenin 28 paragrafi 1 ndryshon si vijon: 
“Gjobë në shumë prej 5.000 euro me kundërvlerë në 

denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje personit juridik:”. 
Paragrafi 2, ndryshon si vijon: 
“Gjobë në shumë prej 2.000 euro me kundërvlerë në 

denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i 
këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.”. 

Paragrafi 3, ndryshon si vijon: 

“Gjobë në shumë prej 2.000 euro me kundërvlerë në 
denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i 
këtij neni edhe personit zyrtar në organin e komunës ose në 
organin shtetëror.”. 

  
Neni 6 

Në nenin 29 në paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: “Gjobë në shumë prej 100 deri më 400 euro me 
kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit fizik:”. 

 
Neni 7 

Pas nenit 29 shtohet  nen i ri 29-a, si vijon: 
 

“Neni 29-a 
Për kundërvajtjet e parapara me dispozitat e nenit 29 të 

këtij ligji, procedurën e kundërvajtjes e mban komisioni i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni, përbëhet prej dy 
anëtarëve dhe kryetarit të komisionit. 

Anëtarët e komisionit kanë të kryer arsim sipëror dhe 
përvojë pune prej më së paku katër viteve në materien e 
lëndës, ndërkaq kryetari i komisionit është jurist i 
diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës dhe me 
përvojë pune prej më së paku gjashtë viteve në materien e 
lëndës.” 

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
883. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за обезбедување на лица и имот, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 21 мај 2007 година. 
 

    Бр. 07-2308/1                                Претседател 
21 мај 2007 година                 на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗА-
КОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ 

 
Член 1 

Во Законот за обезбедување на лица и имот 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
80/99), во членот 3 зборовите: “регистрирани за врше-
ње на истата дејност” се заменуваат со зборовите: “кои 
обезбедувањето на лица и имот го вршат”.    

 
Член 2 

Во членот 5 став 2 зборот “пет” се заменува со збо-
рот “десет”, а сврзникот “и” се заменува со запирка. На 
крајот на реченицата точката се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите: “како и две деловни простории 
и две превозни средства во сопственост на правното 
лице”. 
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По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои 
гласат: 

“Правните лица кои обезбедувањето на лица и имот 
го вршат за сопствени потреби се стекнуваат со право-
то за вршење на обезбедувањето на лица и имот, ако е 
издадена дозвола за работа од Министерството за вна-
трешни работи. 

Правните лица од ставовите 1 и 4 на овој член се 
должни да отпочнат со работа во рок од шест месеца 
од денот на издавањето на дозволата за работа од Ми-
нистерството за внатрешни работи.” 

 
Член 3 

Во членот 8 став 2 точка 3 зборовите: “мерка за без-
бедност” се заменуваат со зборовите: “казна, односно 
прекршочна санкција”. 

Точката 6 се менува и гласи: 
„6. Да е оспособен за вршење на обезбедување на 

лица и имот и да има положено стручен испит за врше-
ње работи на обезбедување на лица и имот (во ната-
мошниот текст: стручен испит).” 

Во ставот 3 зборовите: “една година” се заменуваат 
со зборовите: “три години”. 

 
Член 4 

Во членот 9 се додава нов став 1, кој гласи: 
“Оспособувањето од членот 8 став 2 точка 6 на овој 

закон на физичките лица за вршење на работи на обезбе-
дување на лица и имот го организира Комората, а го вр-
шат претставници на Министерството за внатрешни ра-
боти определени од министерот за внатрешни работи.” 

Ставот 1 станува став 2.  
Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: “овласте-

ни службени лица” се заменуваат со зборовите: “поли-
циски службеници во униформа”. 

Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи: 
“Трошоците за оспособувањето и полагањето на 

стручниот испит ги сноси    физичкото лице.”  
Во ставот 4 кој станува став 5 по зборот “испит” се 

додаваат зборовите: “како и оспособувањето на физич-
ките лица”.    

Член 5 
Во членот 14 се додава нов став 1, кој гласи: 
“Правните лица од членот 5 ставови 1 и 4 на овој 

закон се должни да поднесат барање за издавање на ле-
гитимација до Комората во рок од 15 дена од заснова-
њето на работниот однос со работниците кои вршат 
обезбедување на лица и имот (во натамошниот текст: 
работниците за обезбедување).”   

Ставот 1 кој станува став 2 се менува и гласи: 
“При вршењето на задачите работниците за обезбе-

дување се должни да носат легитимација.”  
Ставот 2 станува став 3. 

 
Член 6 

Во членот 15 став 2 по зборот “лице” се додаваат 
зборовите:  “или полициски службеник”. 

 
Член 7 

Во членот 20 став 1 зборовите: “набавување, посе-
дување и носење” се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: “Министерството за вна-
трешни работи” се заменуваат со зборот “Комората”, а 
на крајот на реченицата точката се заменува со запирка 
и се додаваат зборовите: “што се спроведува пред прет-
ставници на Министерството за внатрешни работи 
определени од министерот за внатрешни работи”.     

 
Член 8 

Во членот 21 став 3  зборот “огромна” се брише. 
 

Член 9 
Во членот 26 зборовите: “Работниците за обезбеду-

вање” се заменуваат со зборовите: “Најмалку десет 
правни лица од членот 5 став 1 на овој закон”. 

Член 10 
Во членот 27 точка 2 сврзникот “и” се заменува со 

точка и запирка и се додаваат две нови точки 3 и 4, кои 
гласат: 

“3. Издава лиценца за работа; 
 4. Подготвува и донесува акти за начинот на при-

менување на прописите за обезбедувањето на лица и 
имот за членовите на Комората и”. 

Точката 3 станува точка 5. 
 

Член 11 
Во членот 30 по точката 4 се додава нова точка 5, 

која гласи: 
“5) крвна група;”.  
Точките 5, 6 и 7 стануваат точки 6, 7 и 8. 

 
Член 12 

Во членот 31 на крајот на реченицата точката се 
брише и се додаваат зборовите: “и со прописите за кла-
сифицирани информации”. 

 
Член 13 

Во членот 32 по ставот 3 се додава нов став 4, кој 
гласи: 

“Министерството за внатрешни работи со решение 
ќе ги одземе овластувањата на Комората, утврдени со 
овој закон, доколку истата не ги отстрани недостатоци-
те во рокот предвиден со решението од ставот 3 на овој 
член.”  

 
Член 14 

Членот 34 се брише. 
 

Член 15 
Во членот 35 броевите: “33” и “34” се заменуваат со 

броевите: “32” и “33”. 
 

Член 16 
Насловот на Главата VIII се менува и гласи: “ПРЕ-

КРШОЧНИ ОДРЕДБИ”. 
 

Член 17 
Во членот 36 став 1 воведната реченица се менува и 

гласи: “Глоба во износ од 1.500 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно 
лице ако:”. 

Во точката 1 по бројот “2” се додаваат зборовите: 
“и став 4”. 

По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:  
“2) не започне со работа во пропишаниот рок од 

членот 5 став 5 на овој закон;”. 
Точките 3 и 4 стануваат точки 4 и 5.   
По точката 5 која станува точка 6 се додава нова 

точка 7, која гласи: 
“7) не поднесе барање до Комората за издавање на 

легитимација во пропишаниот рок (член 14 став 1);”. 
Точките 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат точки 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.        
Во ставот 2 броевите: “3”, “4”, “5”, “8” и “13” се за-

менуваат со броевите: “4”, “5”, “6”, “10” и “15”, а збо-
ровите: “мерката на безбедност” се заменуваат со збо-
ровите: “прекршочна санкција”. 

 
Член 18 

 Во членот 37 став 1 воведната реченица се менува 
и гласи: “Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на фи-
зичко лице ако:”. 

Во ставот 2 зборовите: “мерката на безбедност” се 
заменуваат со зборовите: “прекршочна санкција”.  

 
Член 19 

По членот 37 се додава нов член 37-а, кој гласи: 
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“Член 37-а 
Прекршочната постапка за прекршоците предвиде-

ни во овој закон ја води надлежниот суд. 
Пред поднесување на барање за прекршочна по-

стапка за прекршоците предвидени во овој закон Ми-
нистерството за внатрешни работи води постапка за 
порамнување согласно со Законот за прекршоците.” 

 
Член 20 

Постојните правни лица на кои им е издадена доз-
вола за работа од Министерството за внатрешни рабо-
ти се должни да започнат со работа во рок од шест ме-
сеца од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 21 

Комората е должна да го усогласи своето работење 
согласно со одредбите на овој закон. 

 
Член 22 

 Владата на Република Македонија во рок од шест 
месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон 
ќе определи кои правни лица се должни да имаат обез-
бедување на лица и имот за свои потреби.   

 
Член 23 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SIGURIMIN E PERSONAVE DHE TË PRONËS 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sigurimin e personave dhe të pronës 

(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
80/99), në nenin 3, fjalët: “të regjistruar për kryerjen e 
veprimtarisë së njëjtë”, zëvendësohen me fjalët: “të cilët 
sigurimin e personave dhe pronës e kryejnë”.    

 
Neni 2 

Në nenin 5 paragrafi 2, fjala “pesë”, zëvendësohet me 
fjalën “dhjetë”, ndërsa lidhëza “dhe” zëvendësohet me 
presje. Në fund të fjalisë, pika zëvendësohet me presje dhe 
shtohen fjalët: “si dhe dy lokale afariste dhe dy mjetet 
transporti në pronësi të personit juridik”. 

Pas paragrafit 3, shtohen dy paragrafë të rinj 4 dhe 5, si 
vijojnë: 

“Personat juridikë të cilët sigurimin e personave dhe të 
pronës e kryejnë për nevojat e veta, e fitojnë të drejtën për 
kryerjen e sigurimit të personave dhe të pronës, nëse është 
dhënë leje pune nga Ministria e Punëve të Brendshme. 

Personat juridikë nga paragrafët 1 dhe 4 të këtij neni, 
janë të obliguar që të fillojnë me punë, në afat prej gjashtë 
muajsh nga dita e lëshimit të lejes për punë, nga Ministria e 
Punëve të Brendshme.”       

Neni 3 
Në nenin 8 paragrafi 2 pika 3, fjalët: “masa e sigurisë“, 

zëvendësohen me fjalët: “dënimi, përkatësisht sanksioni 
kundërvajtës”. 

Pika 6, ndryshon si vijon: 
„6. Të jetë i aftësuar për kryerjen e sigurimit të 

personave dhe pronës, dhe ta ketë dhënë provimin 
profesional për kryerjen e punëve të sigurimit të personave 
dhe pronës (në tekstin e mëtejmë: provimi profesional).” 

Në paragrafin 3, fjalët: “një vit”, zëvendësohen me 
fjalët:  ”tre vite”.   

Neni 4 
Në nenin 9 shtohet paragrafi i ri 1, si vijon: 
“Aftësimin nga neni 8 paragrafi 2 pika 6 e këtij ligji, e 

personave fizikë për kryerjen e punëve të sigurimit të 
personave dhe të pronës e organizon Oda, ndërsa e kryejnë 
përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme, të 
caktuar nga ministri i Punëve të Brendshme.” 

Paragrafi 1, bëhet paragraf 2. 
Në paragrafin 2, i cili bëhet paragraf 3, fjalët: “personat 

zyrtarë të autorizuar”, zëvendësohet me fjalët: “nëpunësit 
policorë në uniformë”. 

Paragrafi 3, që bëhet paragraf 4, ndryshon si vijon: 
“Shpenzimet për aftësimin dhe dhënien e provimit 

profesional i bart personi fizik.”  
Në paragrafin 4, i cili bëhet paragraf 5, pas fjalës: 

“provimit” shtohen fjalët: “si dhe aftësimin e personave fizikë”.   
 

Neni 5 
Në nenin 14 shtohet paragrafi i ri 1, si vijon: 
“Personat juridikë nga neni 5 paragrafët 1 dhe 4 të këtij ligji, 

janë të obliguar të paraqesin kërkesë për lëshimin e licencës në 
Odë në afat prej 15 ditësh nga themelimi i marrëdhënies së 
punës, me punëtorët që kryejnë sigurimin e personave dhe të 
pronës (në tekstin e mëtejmë: punëtorët për sigurim).”   

Paragrafi 1, që bëhet paragraf 2, ndryshon si vijon: 
“Gjatë kryerjes së detyrave, punëtorët për sigurim janë 

të obliguar që të mbajnë legjitimacion.”  
Paragrafi 2, bëhet paragraf 3. 
 

Neni 6 
Në nenin 15 paragrafi 2, pas fjalës “personit”,  shtohen 

fjalët:  “ose nëpunësit policor)”. 
  

Neni 7 
Në nenin 20 paragrafi 1, fjalët: “blerje, posedim dhe 

mbajtje” fshihen. 
Në paragrafin 2, fjalët: “Ministria e Punëve të 

Brendshme“, zëvendësohen me fjalën: “Oda”, ndërsa në fund 
të fjalisë, pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “që 
realizohet para përfaqësuesve të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, të caktuar nga ministri i Punëve të Brendshme.”     

 
Neni 8 

Në nenin 21 paragrafi 3,  fjalët: “i madh” fshihen. 
 

Neni 9 
Në nenin 26, fjalët: “Punëtorët për sigurim“, 

zëvendësohen me fjalët:   “Së paku dhjetë persona juridikë, 
nga neni 5 paragrafi 1 i këtij ligji”.  

 
Neni 10 

Në nenin 27 në pikën 2, lidhëza “dhe”, zëvendësohet 
me pikëpresje dhe shtohen dy pika të reja 3 dhe 4, si 
vijojnë: 

„3. Lëshon licencë për punë; 
 4. Përgatit dhe nxjerr akte për mënyrën e zbatimit të 

dispozitave për sigurimin e personave dhe të pronës, për 
anëtarët e Odës dhe”. 

Pika 3, bëhet pikë 5.  
Neni 11 

Në nenin 30 pas pikës 4), shtohet pika e re  5), si vijon: 
“5) grupin e gjakut.”  
Pikat 5), 6) dhe 7), bëhen pika 6), 7) dhe 8). 
 

Neni 12 
Në nenin 31, në fund të fjalisë pika fshihet dhe shtohen 

fjalët:  “dhe me dispozitat për informatat e klasifikuara.” 
 

Neni 13 
Në nenin 32, pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si 

vijon: 
“Ministria e Punëve të Brendshme me aktvendim do 

t’ia heqë autorizimet Odës, të përcaktuara me këtë ligj, 
nëse e njëjta nuk i eviton mangësitë në afatin e përcaktuar 
me aktvendimin nga paragrafi 3 i këtij neni.”   

  
Neni 14 

Neni 34, fshihet. 
Neni 15 

Në nenin 35, numrat: “33” dhe “34”, zëvendësohet me 
numrat: “32” dhe “33”. 

 
Neni 16 

Titulli i Kreut VIII, ndryshon si vijon: “DISPOZITA 
KUNDËRVAJTËSE”. 
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Neni 17 
 Në nenin 36 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshon si 

vijon: 
 “Gjobë në shumë prej 1.500 deri në 5.000 euro me 

kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik, nëse:”.  

Në pikën 1), pas numrit “2”, shtohen fjalët: “dhe 
paragrafi 4”. 

Pas pikës 1), shtohet pika e re 2), si vijon:  
“2) nuk fillon me punë, në afatin e përcaktuar nga neni 

5 paragrafi 5 i këtij ligji;” 
Pikat 3) dhe 4), bëhen pika 4) dhe 5).   
Pas pikës 5), që bëhet pikë 6), shtohet pika e re 7), si 

vijon: 
“7) nuk paraqet kërkesë në Odë për lëshimin e 

legjitimacionit, në afatin e përcaktuar (neni 14, paragrafi 1);” 
Pikat 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) dhe 13), bëhen pika 8), 

9), 10), 11), 12), 13), 14) dhe 15).        
Në paragrafin 2, numrat: “3”, “4”, “5”, “8” dhe “13”,  

zëvendësohet me numrat: “4”, “5”, “6”, “10” dhe “15”, 
ndërsa fjalët: “masa e sigurisë“, zëvendësohen me fjalët: 
“sanksioni kundërvajtës”. 

 
Neni 18 

  Në nenin 37 paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon:  

“Gjoba në shumë prej 600 deri në 1.000 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit fizik, nëse:”.  

Në paragrafin 2, fjalët: “masa e sigurisë“ zëvendësohen 
me fjalët: “sanksioni kundërvajtës”.  

 
Neni 19 

Pas nenit 37 shtohet neni i ri 37-a, si vijon: 
 

“Neni 37-a 
Procedurën kundërvajtëse për kundërvajtjet e parapara 

me këtë ligj, e udhëheq gjyqi kompetent. 
Para paraqitjes së kërkesës për procedurën 

kundërvajtëse, për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj, 
Ministria e Punëve të Brendshme e udhëheq procedurën 
për barazim, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.” 

 
Neni 20 

Personat juridikë ekzistues të cilëve u është lëshuar leja 
për punë nga Ministria e Punëve të Brendshme, janë të 
obliguar që të fillojnë me punë në afatin prej gjashtë 
muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 21 

Oda është e obliguar që ta harmonizojë punën e vet, në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 22 

 Qeveria e Republikës së Maqedonisë në afatin prej 
gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të 
caktojë cilët persona juridikë janë të obliguar që ta kenë 
sigurimin e personave dhe pronës, për nevojat e veta.  

       
Neni 23 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë, nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
_______________________________________________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

118. 
Врз основа на член 56 став (4) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005 и 29/2007) Управ-
ниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално 
финасирано пензиско осигурување, на 11 мај 2007 го-
дина, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИ-
РАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДРУШТВО 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 

 
Член 1 

(1) Агенцијата за супервизија на капитално финан-
сирано пензиско осигурување наплатува од друштво за 
управување со пензиски фондови надомест за: 

1) дозвола за основање на друштво за управување 
со пензиски фондови во висина од 400.000 денари;   

2) одобрение за управување со пензиски фонд  во 
висина од 200.000 денари; 

3) организирање на испити и давање дозволи на 
агенти во висина од 900 денари, по лице; 

4) организирање на испити и давање на дозволи на 
агенти за лице кое повторно полага испит поради прет-
ходно бришење од Регистерот на агенти во висина од 
3000 денари, по лице; 

5) запишување во регистерот на агенти во висина 
од 300 денари;  

6) вршење на услуги: 
а) корекција на договор за членство  - 50 денари; 
б) внес на договор за членство во информациониот 

систем на Агенцијата - 50 денари; 
в) поништување регистрирација на член во Региста-

рот на членовите - 50 денари;  
г) годишна обнова на упис во регистарот на агенти 

во висина од 200 денари, по агент; и 
д) присуство на семинари и обуки за едукација за 

капитално финансирано пензиско осигурување во ви-
сина определен во зависност од реалните трошоци на 
семинарот или обуката. 

7) други надоместоци:  
а) барање, молба, предлог, пријава други поднесоци 

- 50 денари; 
б) поднесување жалба на решение - 200 денари; 
в) спроведување на постапка за давање согласност 

на договорот склучен меѓу друштвото за управување 
со пензиски фондови и посредник за тргување со хар-
тии од вредност во висина од 10,000 денари; 

г) спроведување на постапка за давање согласност 
на промена на статутот на  друштвото за управување со 
пензиски фондови или на пензискиот фонд во висина 
од 30.000 денари, освен во случај на промена на сопс-
твеничката структура; 

д) спроведување на постапка за давање согласност 
на промена на сопственичката структура на  друштвото 
за управување со пензиски фондови од 60,000 денари; 

ѓ) извршена контрола во друштво за управување со 
пензиски фондови, во висина од 10.000,00 денари, до-
колку при конторолата се утврдат одредени посуштин-
ски неправилности од поголем обем; 

е) пристап кон информациониот систем на Агенци-
јата еднократно во висина од 60,000 денари; 

(2) Покрај надоместоците предвидени во став (1) од 
овој член Агенцијата ги наплатува од друштвата сите 
фактички трошоци што ги имала при извршувањето на 
работите со трети лица. 

Член 2 
Со денот на влегување во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за утврдување на висината на 
надоместоците што ги наплатува Агенцијата за суперви-
зија на капитално финансирано пензиско осигурување 
од друштво за управување со пензиски фондови („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/2006). 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се објави по добивањето согласност 
од Владата на Република Македонија.  

  
      Бр. 02-859/2                              Претседавач 
11 мај 2007 година                     на Управниот одбор, 

     Скопје                         Димитар Трпеновски, с.р. 
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119. 
И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА СОСТОЈБИТЕ ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2006 ГОДИНА 
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1. Структура на капитално финансираното пен-
зиско осигурување  

1.1. Опис на пензискиот систем во Република 
Македонија 

Пензискиот систем на Република Македонија е уре-
ден со Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
80/93, 3/94, 14/95, 32/96, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 
40/04, 5/05, 101/05 и 20/06), Законот за задолжително ка-
питално финансирано пензиско осигурување („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 29/02, 85/03, 40/04 
и 113/05) и подзаконските акти кои ја доразработуваат 
соодветната област. 

Во 2000 година, со закон се поставени основите на 
реформираниот пензиски систем како тростолбен пен-
зиски систем кој е дел од социјалното осигурување на 
Република Македонија.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Улогата на капитално финансираното пензи-

ско осигурување во пензискиот систем 
 
Социоекономските  промени  во  Репбулика  Ма-

кедонија  во  почетокот на 90-тите години имаа влија-
ние и врз пензискиот систем, кој се соочи со финанси-
ски потешкотии во своето работење, потточно во ре-
довната исплата на пензиите. Стареењето на населе-
нието е светски тренд и не ја одминува ниту Македо-
нија. Анализите покажуваат дека очекуваното траење 
на живот се претпоставува да се зголеми за околу 5 
години во наредните 40 години. Поголем број стари 
лица во вкупното население значи и зголемен број на 
пензионери, додека зголеменото очекувано траење на 
животот предизвикува подолготрајно користење на 
пензијата. Покрај тоа, неповолните движења во сто-
панството влијаеја на намалување на бројот на актив-
ните осигуреници, од една страна, и зголемување на 
бројот на пензионерите, од друга страна. Влијанието 
на сите овие фактори врз долгорочната солвентност 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурува-
ње е големо и актуарските проекции покажуваат дека 
системот  долгорочно би функционирал со дефицит 
кој брзо и значително ќе се зголемува. Со цел надми-
нување односно пресретнување на овие очекувани со-
стојби се пристапи кон темелна реформа на пензиско-
то и инвалидското осигурување во нашата држава. Со 
реформата се воведе повеќеслоен пензиски систем, со 
комбиниран начин на финансирање и диверсификаци-
ја на демографските и економските ризици, при што 
ќе се обезбеди долгорочна финансиска стабилност на 
пензискиот систем.  

Првиот столб се финансира на тековна основа 
(PAYG), што значи дека со придонесите од постојните 
осигуреници се исплаќаат пензиите на сегашните пен-
зионери. Од овој столб се обезбедуваат дефинирани 
пензии според однапред утврдена формула, и ќе се 
исплаќа дел од старосната пензија, инвалидска пензија, 
семејна пензија, како и најнизок износ на пензија. 

Вториот столб значи воспоставување на ново, капи-
тално финансирано пензиско осигурување со дефини-
рани придонеси на задолжителна основа за сите лица 
вработени за прв пат по 1.1.2003 година (а на добро-
волна основа за осигурениците вработени пред 
1.1.2003 г.). Од овој столб се исплаќа дел од старосна 
пензија.  

Третиот столб, кој е во фаза на воспоставување, е 
капитално финансиран како и вториот столб, но со таа 
разлика што ќе биде отворен за влез на членство на до-
броволна основа.  

Со реформата на пензискиот систем и воспоставу-
вањето на повеќеслоен пензиски систем како комбини-
ран систем од јавно, тековно финансирано и приватно, 
капитално финансирано пензиско осигурување во Ре-
публика Македонија, се очекува да се обезбеди долго-
рочна стабилност на системот кој е важен елемент на 
социјалното осигурување, а како резултат на тоа и си-
гурност во остварувањето на правата од пензиското и 
инвалидското осигурување. Дизајнот на реформата се 
темели на задржување на принципите и начелата на по-
стојниот пензиски систем: задолжителност во пензи-
ското и инвалидското осигурување, зависност на пра-
вата од должината и обемот на вложувањето на средс-
тва, социјална праведност, почитување на конвенциите 
и препораките на Меѓународната организација на тру-
дот. Исто така новиот систем е во согласност со Уста-
вот на Република Македонија според кој граѓаните 
имаат право на социјална сигурност и социјално осигу-
рување врз принципите на социјална праведност. Тоа 
значи задржување на принципот на осигурување од си-
те ризици (старост, смрт и инвалидност). 

Исполнувањето на овие цели ќе резултира во долго-
рочни придобивки за поединиците кои учествуваат во 
пензискиот систем, за самиот пензиски систем, како и 
дополнителни ефекти врз економијата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Улога на капитално финансираното пензиско 

осигурување во вкупниот пензиски систем 
Капитално финансираното пензиско осигурување 

радикално се разликува од претходно постоечкото те-
ковно финансирано осигурување во однос на третма-
нот и евиденцијата на уплатените придонеси и во од-
нос на утврдување и исплатата пензијата. Секој член 
има индивидуална сметка на која се регистрираат него-
вите средства, што во голема мера наликува на штеде-
ње. Со овој вид на осигурување се обезбедува тесна по-
врзаност и зависност помеѓу обемот на вложените 
средства - придонесите и идните пензии што ќе ги ос-
тварува секое лице, базирани на пазарните законито-
сти. Овој начин на осигурување е заснован врз прин-
цип на акумулирање на средства од придонеси на ин-
дивидуални сметки, кои средства понатаму се инвести-
раат, и остварениот принос од инвестициите намален 
за трошоците на работењето на системот, во целост се 
додава на средствата акумулирани на индивидуалните 
сметки. Идната пензија зависи од акумулираните 
средства на индивидуалната сметка и од очекуваното 
траење на животот при пензионирање, односно очеку-
ваниот период на користење на пензијата. Значајно е да 
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се истакне дека пензиското штедење е долгорочно ште-
дење, во чиј тек се случува постепено, но континуира-
но зголемување на заштедите, поради што на почето-
кот, додека осигуреникот е млад заштедите се мали, но 
во иднина, кога осигуреникот ќе ја достигне возраста 
на пензионирање, заштедите се значително поголеми.  

Значајна карактеристика на вториот столб е што тој 
е приватно и конкуретно управуван, така што уплате-
ните придонеси се инвестираат од друштва за управу-
вање со средствата на пензиските фондови. На овој на-
чин се обезбедува економските цели да ја одредат ин-
вестиционата стратегија, создавајќи можност за макси-
мизирање на целокупниот принос во интерес на члено-
вите. Диверсификацијата на ризиците на инвестициите 
(вклучувајќи и меѓународна диверсификација) е една 
од поважните карактеристики на овој систем.  

Друга значајна карактеристика на системот е право-
то на личен избор и иницијатива на индивидуалното 
лице. На сите вработени пред 1.1.2003 г. им беше даде-
на можност да одлучат дали ќе се вклучат во двостолб-
ниот пензиски систем и да одберат во кој пензиски 
фонд сакаат да членуваат, додека сите нововработени 
имаат можност да одберат еден од двата пензиски фон-
да. Сите вработени кои ќе се вклучат во двостолбниот 
пензиски систем имаат право на премин од еден во 
друг пензиски фонд. Реформираниот систем е дизајни-
ран првенствено за младите вработени и вработените 
со помалку години пензиски стаж пред преминувањето 
во двостолбен пензиски систем. За повозрасните лица 
и лица со многу години на стаж постоеја силни причи-
ни за останување во системот со еден столб со оглед на 
тоа што во новиот систем тие би имале малку време за 
да може на нивните сметки да се акумулираат доволно 
средства пред пензионирањето.  

Капитално финансираното пензиско осигурување 
нуди висок степен на транспарентност, што претставу-
ва една од неговите важни карактеристики и корисна 
новина во пензискиот систем. Друштвата имаат закон-
ска обврска, редовно, а најмалку еднаш во шест месеци 
да ги информираат во писмена форма членовите на 
пензискиот фонд за состојбата на средствата на нивни-
те индивидуални сметки, за датумите на уплата на при-
донесите и на преносот на средствата за членот во те-
кот на односниот период, за наплатените надоместоци, 
за претворањето на придонесите и пренесените средс-
тва во сметководствени единици и салдото на индиви-
дуалната сметка. Најмалку еднаш годишно, друштвата 
им доставуваат на членовите податоци за вредноста и 
учеството на средствата на пензискиот фонд инвести-
рани во одделен вид на средства, вклучувајќи и подато-
ци за издавачите, податоци за брокерските провизии. 
Друштвата исто така, еднаш годишно, објавуваат ин-
формативен проспект кој содржи податоци во врска со 
фондот и друштвото, кои меѓу другото содржат пода-
тоци за надзорниот и управниот одбор на друштвото, 
основни принципи на инвестирање, надоместоци кои 
ги наплатуваат, инвестиции, нето средства на пензи-
скиот фонд, остварен принос, итн.  

 
1.3. Институционална инфраструктура на капи-

тално финансираното пензиско осигурување 
Институции кои го сочинуваат реформираниот пен-

зиски систем се: 
• Министерство за труд и социјална политика - над-

лежно за креирање и водење на политиката на пензи-
ското и инвалидското осигурување и вршење надзор во 
спроведувањето на законитоста на ова осигурување. 

• Агенција за супервизија на капитално финансира-
но пензиско осигурување (МАПАС) - регулаторно и 
супервизорско тело кое ги штити интересите на члено-
вите на пензиските фондови и го поттикнува развојот 
на  капитално финансираното пензиско осигурување, а 
за својата работа одговара пред Владата на Република 
Македонија.  

• Друштво за управување со пензиски фондови – ак-
ционерско друштво основано од финансиски институции 
со голем капитал и искуство, чија единствена дејност е 
управување со средствата на пензиските фондови. 

• Чувар на средствата на пензиските фондови – без-
бедно ги чува средствата на пензискот фонд на посебна 
сметка, издвоени од средствата на друштвата (во први-
те пет години чувар на имот ќе биде Народна банка на 
Република Македонија) 

• Фонд на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија (ФПИОМ) – врши централизирана нап-
лата и распределба на придонесите и соодветните по-
датоци за членовите во избраните пензиски фондови 
односно друштва. 

 
Шематски приказ на институционалната  

инфраструктура 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Друштво за управување со пензиски фондови е ак-

ционерско друштво кое управува со пензиски фонд и 
се основа и работи согласно Законот за трговски друш-
тва и Законот за задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување. Единствена дејност на друш-
твото е управување со пензиски фондови, нивно прет-
ставување пред трети лица и активностите кои директ-
но произлегуваат од вршењето на работата на управу-
вање со пензиски фондови.  

Пензиски фонд претставува отворен инвестиционен 
фонд, што се основа и работи согласно со Законот за ин-
вестиционите фондови доколку со Законот за задолжи-
телно капитално финансирано пензиско осигурување 
поинаку не е уредено. Пензискиот фонд го сочинуваат 
средствата од придонесите на членовите на тој фонд и 
приносите од инвестираните придонеси. Сопственици 
на пензискиот фонд се неговите членови, а нивните пое-
динечни сопственички права се определени од износот 
на средствата на нивните сметки. Средствата на пензи-
скиот фонд се целосно одвоени од средствата на друш-
твото кое управува со тој фонд. Оваа сегрегација на 
средствата е од исклучителна важност со цел да се по-
стигне висок степен на сигурност на средствата. 

За период од десет години друштвото може да основа 
и да управува само со еден пензиски фонд. Во почетната 
фаза од заживување на системот се предвидува постоење 
само по еден фонд за секое друштво, а во подоцнежните 
фази,  ако има услови за тоа зависно од развиеноста на 
финансискиот пазар, ќе се овозможи создавање на пого-
лем број и различни видови на пензиски фондови. 

Поради големината на финансискиот сектор и голе-
мината на очекуваниот број на членовите во новиот 
пензиски систем, за Република Македонија значајно 
беше да се ограничи бројот на учесниците на пензиски-
от пазар. Агенцијата за супервизија на капитално фи-
нансирано пензиско осигурување издаде дозволи за ос-
новање на само две друштва за период од десет години.  

Дозволите за основање на друштва и одобренијата 
за управување со пензиски фондови беа издадени пре-
ку јавен тендер. На 4.4.2005 година беа доделени доз-
воли на следните две друштва за управување со пензи-
ски фондови:  
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3. Информации за пензиските фондови  
3.1 Членство 
Осигуреник стекнува членство во пензиски фонд со 

потпишување на договор за членство или со распредел-
ба во пензиски фонд од страна на МАПАС и Фондот на 
ПИОМ во случај кога осигуреникот кој е должен да 
стане член не потпишал договор за членство во перио-
дот за избор на пензиски фонд.  

Договорот за членство се пополнува и потпишува во 
стандардизирана форма лично од осигуреникот-член и 
агентот во име на друштвото. При склучувањето на до-
говор за членство, друштвото го  претставува единстве-
но агент кој е регистриран во Регистарот на агенти, кој 
го води МАПАС. Во случај кога осигуреник прв пат 
потпишал договор за членство во пензиски фонд и дото-
гаш не бил член на ниту еден пензиски фонд, има право 
на еднострано раскинување на договорот по пат на пис-
мен поднесок доставен до друштвото во рок од осум ра-
ботни дена од датумот на потпишувањето на договорот 
за членство. Агентот веднаш по потпишување на дого-
ворот му дава на членот поднесок за раскнување на до-
говорот, заедно со договорот за членство.  

Членството во еден пензиски фонд трае се додека ли-
цето не премине во друг пензиски фонд или не оствари 
право на пензија. И во случај членот да има прекин во 
работењето и не плаќа придонес, тој останува член во 
пензискиот фонд и ги има сите права како и членовите 
кои редовно уплаќаат придонес во пензискиот фонд. 

Постојат две глобални категории на осигуреници за 
зачленување во вториот столб:  

• Задолжителни членови - осигурениците кои се вра-
ботиле, односно пристапиле во задолжително пензиско и 
инвалидско осигурување, прв пат по 1.1.2003 година  

• Доброволни членови - осигурениците кои се вра-
ботиле прв пат пред 1.1.2003 години 

Сите вработени лица имаат право и обврска, зависно 
во која категорија припаѓаат, да бидат членови на втори-
от столб. По исклучок,  осигурениците кои припаѓаат во 
Главата IV – Стекнување и остварување на првата на 
определени категории осигуреници под посебни услови 
од Законот за пензиско и инвалидско осигурување (вра-
ботени со бенефициран стаж во МВР, казнено-поправни 
домови, АРМ и слично) и индивидуалните земјоделци 
не може да бидат членови на вториот столб.  

Според актуарските проекции за очекуваните пензии 
на нововработените осигуреници кои целиот работен 
век ќе го поминат во двостолбен пензиски систем, идна-
та пензија добиена од двата столба ќе биде поголема 
отколку пензијата што би ја добиле од едностолбен си-
стем. Исто така,  и  за помладите осигуреници  кои веќе 
имаат навршено одредени години на стаж во досегашни-
от систем, до одредена возраст, поисплатливо е да пре-
минат во системот со два столба затоа што од таму би ос-
твариле повисока пензија. За осигурениците на поголема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
возраст и со поголем број години на стаж во досегашниот 
систем, пензијата што би ја добиле од системот со еден 
столб би била поголема од пензијата во новиот систем со 
два столба. Значаен е фактот дека за лицата кои премину-
ваат во двостолбен систем, за годините поминати во нере-
формираниот систем се признаваат најмногу до11,65% за 
мажи и најмногу до 13% за жени во заменската стапка за 
пресметка на пензија (што соодветствува на околу 5-7 го-
дини пензиски стаж. Ова е од причина што системот е ди-
зајниран да биде поповолен за младите осигуреници, а со 
цел постепено преминување на работната сила од едно-
столбен кон двостолбен пензиски систем и финансиски 
издржливи и подносливи транзициски трошоци Особено 
внимание е посветено на категоријата постари лица (жени 
над 45 години години возраст и мажи над 50 години во-
зраст) кои немаат доволно години до пензионирање за со-
одветно акумулирање на средствата во вториот столб, по-
ради што и законски е уредено дека за овие категории ли-
ца е потребно агентот да докаже дека во времето на пот-
пишување на договорот не можело разумно да се претпо-
стави дека членувањето на тоа лице е во спротивност со 
неговите интереси, односно дека тоа лице не е доведено 
во заблуда при склучување на договорот за членство. 

Зачленувањето во вториот столб започна на 20 септем-
ври 2005 година. Доброволните членови можеа својот избор 
да го направат до 31.12.2005 г. Задолжителните членови се 
должни да се зачленат во пензиски фонд во рок од три месе-
ци сметано од датумот на прво вработување. Тоа значи дека 
процесот на зачленување на задолжителни членови продол-
жува да се одвива тековно согласно законските рокови за из-
бор на пензиски фонд и зачленување. По исклучок, членови-
те кои во текот на периодот за избор на пензиски фонд 
(20.09.2005 г. до 31.12.2005 г.) не работеле,  можат да потпи-
шат договор за членство по нивното повторно вработување. 
Задолжителните членови кои не потпишале договор за 
членство во текот на периодот на избор на пензиски фонд, по 
истекот на тој рок остануваат членови на пензискиот фонд во 
кој биле распределени од страна на МАПАС и Фондот на 
ПИОМ според методот на случаен избор.  

Вкупниот број на членови и времено распределени чле-
нови во пензиските фондови заклучно со 31 декември 2006 
година изнесува128.031. Од нив 60.473 или 47.2% се добро-
волни членови, додека 67.558 или 52.8% се задолжителни 
членови. Од задолжителните членови 43.497 члена потпи-
шале договор за членство, 17.207 немаат потпишано дого-
вор и се распределени од страна на МАПАС, а 6.854 се вре-
мено распределени од МАПАС со цел нивните средства да 
се инвестираат веднаш по вработувањето и се уште не им е 
истечен рокот за избор на пензиски фонд и потпишување 
на договор за членство. Може да се забележи дека околу 
50% од новоработените лица во текот на 2006 година пот-
пишале договор, додека останатите 50% не потпишале до-
говор и останале во фондот каде биле распределени од 
страна на МАПАС и Фондот на ПИОМ. 

Структурата на членовите на двостолбниот пензи-
ски систем, по возраст, пол и категорија на зачленува-
ње е прикажана на следниот график: 
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Од овој графички приказ може да се забележи дека 
членовите се во најголем број млади лица, за кои и е 
најповолен двостолбниот систем. Задолжителните чле-
нови се помлади лица и има најголем број членови на 
возраст од 24 години возраст (мажи), односно 25 годи-
ни (жени). Доброволните членови се нешто постари и 
има најголем број членови на возраст 32 години (ма-
жи), односно 30 години (жени). 

Структурата на членови по пензиски фондови и по 
статус на членство, на квартално ниво, е прикажана на 
следните графикони: 
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3.2 Придонеси 
Уплатата на придонесите за пензиско и инвалидско 

осигурување ја врши обврзникот за плаќање на придонес, 
односно работодавецот, во Фондот на ПИОМ, согласно 
со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.  

За осигурениците кои ќе останат во системот со 
еден столб, вкупно уплатениот придонес останува во 
Фондот на ПИОМ. За осигурениците кои ќе се вклучат 
во системот со два столба, Фондот на ПИОМ врши рас-
пределба на уплатениот придонес, така што 65% од уп-
латениот придонес (односно 13,78% од бруто плата) 
остануваат во Фондот на ПИОМ, а 35% од уплатениот 
придонес (односно 7,42% од бруто плата) се пренесу-
ваат во пензиски фонд по избор на членот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фондот на ПИОМ ги пренесува придонесите на 

членовите на пензиските фондови на индивидуалните 
сметки во избраните пензиски фондови, веднаш, а нај-
доцна во рок од пет работни дена од приемот на придо-
несите, под услов во истиот рок да биле примени и со-
одветни податоци согласно со закон, кои му овозможу-
ваат на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија да ја изврши таа обврска. Уплати-
те за кои има неконзистентност меѓу податоците и уп-
латите, се расчистуваат од страна на Фондот на ПИ-
ОМ, случај по случај, и потоа се распределуваат на ин-
дивидуалните сметки на членот.  

 Веднаш по уплатата од Фондот на ПИОМ, придо-
несите се евидентираат на индивидуалните сметките на 
членовите. Во текот на 2006 година во пензиските фон-
дови се пренесени околу 1.3 милијарди денари, или по 
месеци (во милиони денари), како што е прикажано во 
следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
Од извршените уплати во текот на 2006 година мо-

же да се види одреден тренд на плаќање од страна на 
работодавците, како и појава на извесни доцнења. Име-
но, околу 70% од уплатите за одреден месец се прават 
во наредниот месец, а остатокот се уплаќа во наредни-
те 2-3 месеци. Со состојба 31.12.2006 година имаше 
околу 11% од вкупните индивидуални сметки кои не-
маа ниту една уплата на придонес. Според Фондот на 
ПИОМ ова се должи во најголема мера заради неис-
полнети обрски на работодавците (немаат подигнато 
код за уплата на придонес, немаат доставено МППП 
пријава за уплата на придонес или немаат платено при-
донес), а само мал дел, иако биле уплатени во Фондот 
на ПИОМ, не биле пренесени во фондовите поради 
одредени неконзистентности. Овие случаи се расчисту-
ваат случај по случај и се очекува нивно намалување 
во иднина. 

3.3 Инвестирање, структура на портфолиото, не-
то средства и стапка на принос   

Вообичаено, во задолжително капитално финансира-
ните пензиски системи во почетната фаза многу се кори-
сти проактивна контрола и квантитативни  и квалитатив-
ни ограничувања на инвестициите. Тргнувајќи од тоа, во 
законот и подзаконските акти се дефинирани инвестицио-
ните цели и принципи, квалитетот на инструментите во 
кои може да се инвестираат средствата на пензиските 
фондови, инвестиционите ограничувања во рамките на 
инструментите и издавачите, забранети инвестиции, над-
минување на инвестиционите ограничувања итн. Основ-
ните принципи на инвестирање на средствата на пензи-
ските фондови, уредени со закон се: сигурност на средс-
твата, диверсификација на ризикот од инвестициите и 
одржување на адекватна ликвидност, а со цел остварува-
ње највисок принос единствено во полза на членовите. Во 
законот и подзаконските акти е регулирано дека средства-
та може да се инвестираат во банкарски депозити и серти-
фикати за депозити, обврзници и други хартии од вред-
ност, акции, комерцијални записи во Република Македо-
нија и странство во државите членки на Европската Уни-
ја, Јапонија и Соединетите Американски Држави. Бидејќи 
е неопходно е да се постигне соодветна диверсификација 
помеѓу различните видови на инвестиции предвидени се 
максимални ограничувања за инвестирање во одредена 
компанија и максимални ограничувања на износите кои 
можат да бидат инвестирани во одредени видови на ин-
струменти. Со цел спречување во инвестиции во инстру-
менти кои не се погодни за инвестирање на пензиските 
фондови законски се забрануваат инвестиции во акции 
кои не котираат, обврзници итн., кои не може веднаш да 
бидат проценети, повеќето форми на имот кои не можат 
веднаш да бидат проценети и ставки од несигурна вред-
ност, на пример антиквитети или уметнички дела.   

Инвестициони ограничувања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно законските овластавуања, Агенцијата, за 

2006 година, донесе неколку одлуки за зголемување на 
инвестиционите ограничувања со цел да се овозможи 
средствата на пензиските фондови веднаш да можат да 
се инвестираат со минимални или никакви трошоци 
што е во интерес на членовите на пензискиот фонд. 
Имено, за државните хартии од вредност законското 
ограничување од 80% беше зголемено на 100%, а за де-
позитите и сертификатите за депозит законското огра-
ничување од 60%, во првиот месец се зголеми на 100%, 
потоа во вториот и третиот месец се намали на 80%, за 
да во почетокот на четвртиот месец се врати повторно 
на законското решение. Ова е од причина што во по-
четниот период пензиските фондови располагаат со 
мал обем на парични средства и инвестирањето на тие 
средства во согласност со законските ограничувања би 
довело до поголеми трансакциони трошоци наспроти 
приносот од тоа инвестирање и до извесно намалување 
на вредноста на средствата на пензиските фондови.  

Во текот на 2006 година, друштвата ги инвестираа 
средствата на пензиските фондови главно во државни 
хартии од вредност (државна континуирана обврзница, 
државна обврзница за денационализација, државна обврз-
ница за старо девизно штедење и 3, 6 и 12 – месечни др-
жавни записи) и банкарски депозити, за постепено да поч-
нат да инвестираат и во акции и да го зголемуваат нивно-
то учество во портфолиото на пензиските фондови. 

Структурата на инвестициите на пензиските фондови, 
на квартално ниво е прикажана во следните графикони: 
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Уплатените придонеси во пензиските фондови, на-

малени за надоместокот од придонеси, веднаш се инве-
стираат. Вкупниот остварен принос се припишува на 
пензискиот фонд, односно на индивидуалните сметки на 
членовите. Еднаш месечно друштвата наплатуваат и на-
домест за управување, како процент од средствата. До-
полнително, при секоја трансакција со средствата на 
пензискиот фонд се наплатуваат брокерските провизии 
од самиот пензиски фонд. Секојдневно се врши процен-
ка на вредноста на средствата на пензискиот фонд. Таа 
се утврдува врз основа на пазарната вредност на секое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поединечно средство или врз основа на амортизираната 
вредност на средството доколку инструментот се чува 
до достасување или доколку не може да се процени па-
зарната вредност на истиот. Вредноста на средствата на 
пензискиот фонд се зголемува заради акумулирање на 
придонесот, приходите од инвестирањето и порастот на 
вредноста на средствата или се намалува како резултат 
на наплата на надоместоци, намалување на вредноста на 
средствата и исплата на пензии.  

Движењето на вредноста на нето средствата на пензи-
ските фондови, квартално, е дадено на следниот графикон: 
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Промените на средствата на пензиските фондови од 

почетокот до крајот на годината се случуваат со при-
лив на придонеси, намалување на надоместоци, прилив 
заради премин од другиот пензиски фонд (за лица кои 
биле распределени во друг фонд), одлив заради премин 
во другиот пензиски фонд (за лица кои биле распреде-
лени во односниот фонд, но потоа потпишале договор 
со другиот фонд), одлив во Фондот на ПИОМ (за лица 
кои ги раскинале договорите за членство), прилив по 
однос на добивка од инвестиции, со што се доаѓа до не-
то средствата на крајот на годината (што е прикажано 
во следната табела):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За евиденција на средствата на пензиските фондови 

се користат сметководствени единици. Една сметководс-
твена единица претставува пропорционален дел од вкуп-
ните нето средства на пензискиот фонд. Вредноста на 
сметководствената единица е еднаква на вредноста на 
нето средствата поделена со вкупниот број на сметко-
водствени единици на сите индивидуални сметки и 
потсметки. Почетната вредност на сметководствената 
единица беше 100 денари. Потоа нејзината вредност 
континуирано растеше зависно од инвестирањето на 
средствата и  наплатата на надоместоците и провизиите.  

Движењето на вредноста на сметководствените 
единици на пензиските фондови во текот на 2006 г. е 
дадено во следниот преглед: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приносот на пензиски фонд претставува разлика во 
проценти помеѓу просечната вредност на сметководс-
твената единица на последната дата на проценка во ме-
сецот и вредноста на таа единица на последниот работен 
ден во месецот на крајот на 12, 24, или 36 месечен пери-
од, во зависност од конкретниот случај. Вообичаено 
приносот се пресметува за последните три години, све-
ден на годишно ниво. Само во првите години, додека 
пензиските фондови постојат пократко од три години 
приносот се пресметува за една односно за две години. 

Приносот на пензиските фондови за периодот од 
01.01.2006 година до 31.12.2006 година изнесува: 

 
 
 
 
 
 
Приносот на пензискиот фонд е променлив и не 

значи дека приносите од изминатиот период ќе се ос-
тварат и во иднина. Приносот на индивидуалната сме-
тка зависи од приносот на пензискиот фонд и од надо-
местоците наплатени од друштвото. 

 
3.4 Надоместоци 
За вршење на своите функции за управување со 

средствата на пензискиот фонд, проценка на средства-
та, зачленување, водење на инвидуални сметки на чле-
новите и известување на членовите, како и за плаќање 
на надоместоците за МАПАС, Фондот на ПИОМ и 
НБРМ како чуварот на имот, друштвата, согласно За-
конот, наплатуваат надомест од придонеси, надомест 
од средства и надомест за премин.  

Ваквиот начин на финансирање на друштвата за 
управување со пензиски фондови е вообичаен за друш-
твата кои функционираат во пензиски систем сличен 
на нашиот. Почетниот надомест (процент од придоне-
си) е најраспространет во пракса. Надоместот од средс-
тва (процент од средствата на индивидуалните сметки) 
е вториот вообичаен вид кој најчесто се наплатува на 
месечна основа. Третиот вообичаен надомест е надо-
мест од изведба или принос. Најзастапена пракса во 
функционирање на ваквите друштва во светот е напла-
тување на сите овие надоместоци или некаква комби-
нација. Овие се т.н. тековни надоместоци кои постоја-
но се наплатуваат како процент од горенаведените ос-
нови. Исто така, во некои земји постои и наплатување 
на влезен надомест како еднократен износ или во про-
цент од придонесите во првата година, како и излезен 
надомест при пренос на средства или подигнување на 
средствата за пензија. 

Надоместоци кои ги наплаќаат друштвата за упра-
вување со пензиски фондови во Република Македонија 
се следните: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брокерски провизии кои се наплаќаа од средствата 

на пензискиот фонд во текот на 2006 г.: 
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Брокерските провизии се пресметуваат како про-
цент од вредноста на секоја склучена трансакција. Од 
средствата на пензискиот фонд, за секоја склучена 
трансакција, се наплатуваат и провизии за Македонска 
берза и Централен депозитар за хартии од вредност. 

Надоместокот кој се наплатува како процент од 
придонесите, се плаќа еднаш од уплатата на придоне-
сот, а потоа истиот придонес се инвестира се до повле-
кување на средствата, додека надоместокот кој се нап-
латува од средства се наплатува на крајот на секој ме-
сец од вкупните средства кои се управуваат. Надоме-
стоците засновани на придонеси имаат тежина „на по-
четокот”, односно се релативно големи во почетните 
години. Надоместоците засновани на средства имаат 
тежина “на крајот”, бидејќи акумулираните средства се 
многу поголеми колку се поблиску до пензионирање-
то.1  Бидејќи пензискиот систем се гледа долгорочно, 
постојната структура на надоместоци оди во прилог на 
членовите. Имено, гледано на долг рок, надоместокот 
од придонеси нема да има значајно влијание врз виси-
ната на пензијата на членот, а надоместокот од средс-
тва кој ќе станува се позначаен со текот на годините е 
со закон ограничен на ниско ниво. Сепак, на почетокот  
на функционирање на системот, во првите 2-3 години, 
влијанието на надоместокот од придонеси е забележли-
во на индивидуалните сметки. Тоа е и очекувано, би-
дејќи во првите години од воспоставување на системот, 
средствата во пензискиот фонд се од помал обем, а са-
мите друштва имаат трошоци за воспоставување на ин-
фрастуктура и за сопственото работење кои ги покри-
ваат од сопствениот капитал и од надоместоците кои 
ги наплатуваат од членовите. Со текот на развојот на 
системот, долгорочно гледано, средствата на пензиски-
от фонд се повеќе се зголемуваат и може да се очекува 
се поголема стапка на добивка на индивидуалните сме-
тки. Краткорочните резулати имаат мало значење затоа 
што системот е дизајниран за заштеди кои се акумули-
раат во период од 30 или 40 години. Членовите почну-
ваат да штедат млади, а пензијата ја добиваат дури со 
навршени 64 односно 62 години живот. Оттука фоку-
сот на резултатите и придобивките од ова осигурување 
треба да е долгорочно насочен. 

Наплатата на надоместоците (во милиони денари) 
од страна на друштвата во текот на 2006 година беше 
следна: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Со оглед на реалната состојба, каде во вториот 

столб се вклучија поголем број членови и имаше пого-
лем износ на придонеси во вториот столб од предвиде-
ните пред тендерската конференција, може да се оцени 
дека има разумна основа за намалување на надоместо-
ците кои ги наплатуваат друштвата, со што ќе се овоз-
можи задоволство на членовите уште на почетокот на 
функционирањето на капитално финансираното пензи-
ско осигурување, односно градење поголема доверба и 
поттикнување на развојот на капитално финансираното 
пензиско осигурување. 
                                                                 
1 Administrative Charges for Funded Pensions: An International 
Comparison and Assessment, Edward Whitehouse, June 2000 

3.5 Исплата на пензии 
Условите за стекнување право на пензија се исти и за 

двата столба: возрасна граница од 64 години за мажи, од-
носно 62 години за жени, со минимум 15 години работен 
стаж. Во септември 2007 година завршува преодната од-
редба со која се овозможува пензионирање со 40 години ст-
аж за маж и 35 години стаж за жена, без оглед на возраста.  

Од првиот столб се врши исплата на дел од старосна, 
семејна и инвалидска пензија, како и минимална пензија. 
Пензијата од првиот столб се пресметува како дефинира-
на пензија со однапред утврдена формула (процент спо-
ред годините на стаж помножен со пензиска основа опре-
делена од валоризирани плати од целиот работен век).  

Од вториот столб се врши исплата на преостанати-
от дел од старосна пензија, во вид по избор на членот:  

- пензиски ануитет со целиот износ на средства аку-
мулирани на индивидуалната сметка на членот; ануи-
тетот се исплаќа до крајот на животот од посебна ин-
ституција овластена за таа цел; или 

- програмирани повлекувања обезбедени од друш-
твото кое управува со пензискиот фонд каде што осигу-
реникот бил член на денот на пензионирањето.  

Обезбедувањето пензиски ануитети и програмира-
ни  повлекувања ќе биде регулирано со посебен закон. 

Доколку осигуреникот кој остварил право на инвалид-
ска пензија е член на вториот столб, вкупниот износ на 
средствата на сметката на тој член се пренесува во Фон-
дот на ПИОМ и целосната исплата на инвалидската пен-
зија пресметана на горенаведениот начин се исплаќа од 
Фондот на ПИОМ. По исклучок, доколку акумулираните 
средства на сметка на членот се повеќе од износот потре-
бен за исплата на инвалидска пензија согласно Законот на 
пензиско и инвалидско осигурување, тогаш членот може 
да избере наместо таа пензија да користи пензиски ануи-
тет или програмирано повлекување. Овој исклучок нема 
да се применува во текот на првите 5 години од импле-
ментацијата на системот односно првите пет години од 
датумот на почеток на уплата на придонес во вториот 
столб, што значи до 31.12.2010 година. 

Во случај на смрт на член на пензиски фонд од вто-
риот столб, чии членови имаат право на семејна пензи-
ја , вкупниот износ на средствата на сметката на тој 
член се пренесува во Фондот на ПИОМ и целосната 
исплата на семејната пензија пресметана на горенаве-
дениот начин се исплаќа од Фондот на ПИОМ. По иск-
лучок, доколку акумулираните средства на сметка на 
членот се повеќе од износот потребен за исплата на се-
мејна пензија согласно Законот на пензиско и инвалид-
ско осигурување, тогаш корисникот на семејна пензија 
може да избере наместо таа пензија да користи пензи-
ски ануитет или програмирано повлекување. Овој иск-
лучок нема да се применува во текот на првите 5 годи-
ни од имплементацијата на системот односно првите 
пет години од датумот на почеток на уплата на придо-
нес во вториот столб, што значи до 31.12.2010 година. 

Предвидени се и случаи во кои се врши исплата на 
средства од инвидуалната сметка на членот,  а при тоа 
да нема остварување право на пензија и тоа: 

- кога починатиот член на пензиски фонд нема чле-
нови на семејството кои имаат право на семејна пензи-
ја, тогаш средствата на сметката на тој член стануваат 
дел на оставинската маса на оставителот и со нив се 
постапува согласно Законот за наследување. 

- кога член на пензиски фонд нема да стекне право 
на старосна пензија според Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување, заради тоа што нема наврше-
но пензиски стаж најмалку 15 години, може да купи 
месечен пензиски ануитет доколку износот на ануите-
тот е еднаков или поголем од 40% од најнискиот износ 
на пензија, а доколку пресметаниот износ на пензиски-
от ануитет е помал од 40% од најнискиот износ на пен-
зија, пензискиот фонд на членот наеднаш ќе му ги исп-
лати акумулираните средства на неговата сметка. 

4. Почитување на законските и подзаконските акти 
Една од основните задачи на Агенцијата е секојд-

невна супервизија на работата на друштвата, преку 
вонтеренска и теренска контрола.  
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Со цел почитување на законските одредби Агенци-
јата презеде превентивни и последователни активности 
и мерки кон друштвата, нивните одговорни лица и 
агентите. Веднаш по забележување на неправилности 
во работењето на друштвата, Агенцијата до друштвата 
доставуваше известувања, укажувања, опомени и нало-
зи, изрекуваше мерки и решенија, како и барања за по-
ведување прекршочни и кривични постапки. Најголем 
дел од мерките се однесуваа на областа на маркетингот 
(склучување на договори за членство, работа на аген-
тите и материјали за маркетинг). Имајќи предвид дека 
контролата во голем мерка е проактивна, грешките беа 
брзо коригирани од страна на друштвата. 

По спроведувањето на институционалната контрола на 
работењето на друштвата и фондовите за КБ Прво друштво 
за управување со пензиски фондови АД Скопје беше изре-
чено едно решение за отстранување на неправилности. 

Од контролата на работите на маркетинг и членство 
произлегоа следниве позначајни мерки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Податоци за работењето на Агенцијата за су-

первизија на капитално финансирано пензиско оси-
гурување - МАПАС 

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување - МАПАС врши супервизија на ра-
ботењето на друштвата кои управуваат со пензиските 
фондови и на пензиските фондови со цел да се заштитат 
интересите на членовите во системот, да се поттикнува 
развојот на капитално финансираното пензиско осигуру-
вање и да се јакне свеста на јавноста за карактеристиките 
на капитално финансираното пензиско осигурување. 

Агенцијата за својата работа одговара пред Владата на 
Република Македонија. Ревизија на работењето на Агенци-
јата врши Заводот за државна ревизија на Република Маке-
донија. Министерството за труд и социјална политика вр-
ши надзор на законитоста на работењето на Агенцијата. 
Органи на МАПАС се Управниот одбор и директорот.  

Агенцијата ги врши следниве работи: 
а) спроведува активности за прибирање понуди на тен-

дер, издава, повлекува и одзема дозволи за основање на 
друштва и одобренија за управување со пензиски фонд;  

б) врши супервизија на работењето на друштвата и 
пензиските фондови со кои тие управуваат, а особено 
го контролира законитото работење на истите; 

в) врши супервизија на работењето на правните ли-
ца кои се чувари на средствата на пензиските фондови 
и на странските менаџери на средства на пензискиот 
фонд во врска со работењето со тие средства; 

г) го промовира, го организира и го поттикнува раз-
војот на капитално финансираното пензиско осигуру-
вање во Република Македонија, во соработка со Мини-
стерството за труд и социјална политика; 

д) ја развива свеста на јавноста за целите и принци-
пите на друштвата и на пензиските фондови, за придо-
бивките од членување во пензиски фонд, за правата на 
членовите на пензиски фондови и за други прашања во 
врска со системот на пензиски фондови; 

ѓ) дава предлог за покренување на прекршочни и  
кривични постапки пред надлежен орган против друш-
тва за управување со пензиски фондови, чувари на 
имот на пензиски фондови, странски менаџери на 
средства и други лица во случај на повреда на одредби-
те на Законот за задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување и на други закони; 

е) ги следи и ги разгледува финансиските извештаи 
на пензиските фондови и на друштвата; 

ж) води регистар на агенти;  
 з) заради обезбедување на ефикасна супервизија и ре-

гулатива на задолжителното капитално финансирано пен-
зиско осигурување и на финансискиот сектор, соработува 
со Министерството за финансии, Народната банка на Ре-
публика Македонија, Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија и со други органи и институции 
во земјата и во странство. Обемот, содржината и формата 
на соработка подетално меѓусебно ги уредува Агенцијата 
со надлежните органи и институции; 

ѕ) соработува со Фондот на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија во делот на овластувањата 
што му се доверени на тој фонд со Законот за задолжител-
но капитално финансирано пензиско осигурување;  

и) донесува акти согласно со Законот за задолжи-
телно капитално финансирано пензиско осигурување; 

ј) донесува интерни упатства за својата работа и из-
готвува стручни упатства, прирачници и слично, во вр-
ска со капитално финансираното пензиско осигурување; 

к) иницира донесување на прописи и други акти во 
врска со друштвата и со пензиските фондови;  

л) се зачленува и учествува во домашни и меѓуна-
родни организации, кога таквото учество е во интерес 
на македонскиот пензиски систем и 

љ) врши други работи согласно со Законот за задол-
жително капитално финансирано пензиско осигурување. 

Доколку Агенцијата при вршење на контрола во ра-
ботењето на друштвото и управувањето со пензиските 
фондови утврди дека постојат работи или дела кои се 
казниви според закон, директорот или лице овластено од 
него поднесува пријава за поведување на постапка пред 
надлежен орган. Членовите на пензиските фондови или 
поранешните членови, ако се незадоволни, можат до 
Агенцијата да поднесат поплаки против друштвото, за 
дејствија и активности преземени од страна на тоа 
друштво кои не се во согласност со Законот и со актите 
на тоа друштво. До Агенцијата може да се поднесе поп-
лака од член на пензиски фонд против други лица со кои 
пензискиот фонд и друштвото имале деловни или дого-
ворни односи, во случај кога членот верува дека негови-
те интереси како член на пензискиот фонд биле оштете-
ни како резултат на кршење на законот од тоа лице во 
поглед на деловните или договорните односи.  

 
6. Резиме за 2006 година и планови за 2007 година 
Во текот на 2006 година започна комплетната импле-

ментација на капитално финансираното пензиско осигу-
рување. Во него членуваат околу 130.000 членови, со 
уплатени придонеси од околу 1.3 милијарда денари во 
првата година. Со ова се надмина и оптимистичкото сце-
нарио на проекции изготвени за тендерската постапка, 
што води кон заклучок дека интересот на граѓаните на 
Македонија за новиот начин на пензиско осигурување е 
голем и ја одразува довербата на граѓаните во пензиска-
та реформа. Со исплатата на придонеси од јануарската 
плата за 2006 г. веднаш започна приливот во пензиските 
фондови и нивно инвестирање. Друштвата започнаа со 
инвестирање на средствата на пензиските фондови во 
депозити и државни хартии од вредност, и потоа посте-
пено пристапија кон вложување и во акции. 

МАПАС секојдневно ја следи состојбата во задол-
жителното капитално финансирано пензиско осигуру-
вање и соодветно реагира во соработка со институции 
те вклучени во имплементацијата на вториот столб, ка-
ко и релевантни институции од финансиската област и 
пазарот на капитал, давајќи иницијативи за измени на 
законот и подзаконските акти со цел унапредување на 
капитално финансираното пензиско осигурување и за-
штита на интересите на членовите.  

Започната е и подготовка за воведување на добро-
волно капитално финансирано пензиско осигурување 
(трет столб) што ќе значи заокружување на пензиската 
реформа во Република Македонија.  
      Бр. 01- 838/5 
17 мај 2007 гoдина                              Директор, 
          Скопје                              Зорица Апостолска, с.р.  
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