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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2579. 

Врз основа на членот 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 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ 

 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

спортот, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 1 јуни 2016 година. 

  

Бр. 08-2724/1 Претседател 

1 јуни 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА СПОРТОТ 

 

Член 1 

Во Законот за изменување на Законот за спортот 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

6/16), во членот 1 датата „1 мај 2016 година“ се замену-

ва со датата „1 мај 2017 година“. 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.  

_________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SPORT 

 

Neni 1 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për Sport ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 6/16), në 

nenin 1 data "1 maj 2016" zëvendësohet me datën "1 maj 

2017". 

 

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

2580. 

Врз основа на членот 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 НАЦИО-

НАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРОСТОРНИТЕ  

ПОДАТОЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за националната инфраструктура на 

просторните податоци на Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 1 јуни 2016 година. 

  

Бр. 08-2725/1 Претседател 

1 јуни 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

НА ПРОСТОРНИТЕ ПОДАТОЦИ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Законот за националната инфраструктура на 

просторните податоци на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија” број 

38/14), во членот 20 став (1) во точката 17 сврзникот 

„и“ се заменува со точка запирка. 

Во точката 18, точката на крајот од реченицата се 

заменува со точка запирка и се додаваат две нови точ-

ки 19) и 20), кои гласат: 

„19) Сојуз на стопански комори на Македонија и 

20) Геолошки завод на Република Македонија.“. 

Во ставот (2) зборовите: „точки 1 до 12 и точки 14 

до 17,“ се заменуваат со зборовите: „точките 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20,“. 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
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L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR 

INFRASTRUKTURË NACIONALE TË TË DHËNAVE  

HAPËSINORE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

Neni 1 

Në Ligjin për Infrastrukturë nacionale të të dhënave 

hapësinore të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" numër 38/14), në nenin 20 

paragrafi (1) në pikën 17 lidhëza "dhe" zëvendësohet me 

pikëpresje.  

Në pikën 18, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 

pikëpresje dhe shtohen dy pika të reja 19) dhe 20), si 

vijojnë: 

"19) Lidhja e Dhomave Ekonomike të Maqedonisë dhe  

20) Enti Gjeologjik i Republikës së Maqedonisë.".  

Në paragrafin (2) fjalët: "pikat 1 deri në 12 dhe pikat 14 

deri në 17," zëvendësohen me fjalët: "pikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20,". 

 

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

_________ 

2581. 

Врз основа на членот 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 И СПАСУВАЊЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за заштита и спасување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 1 јуни 2016 година. 

  

Бр. 08-2726/1 Претседател 

1 јуни 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Законот за заштита и спасување („Службен вес-

ник на Република  Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 

86/2008, 124/10, 18/11, 41/14 и 129/15), во членот 2 точ-

ка 26 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се брише. 

Во точката  27 точката се заменува со сврзникот 

„и“. 

По  точката  27 се додава новa точкa 28, коjа гласи: 

„28. „Специјални возила на силите за заштита и 

спасување“  се возила кои се користат од Дирекцијата 

за заштита и спасување и од единиците на локалната 

самоуправа во услови на мир и вонредна состојба.“.  

 

Член 2 

Во членот 114 став 2 зборот „Возилата“ се заменува 

со зборовите: „Специјалните возила“. 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

„Специјалните возила што се користат за извршува-

ње на задачи во заштитата и спасувањето во простор-

ните сили формирани од единиците на локалната само-

управа можат да имаат вградено светлосни и звучни 

уреди и обележја.“. 

 

Член 3 

Во членот 115 по зборовите: „светлосните и звучни 

уреди и обележја на возилата“ се додаваат зборовите: 

„што ги користат републичките сили и на возилата што 

ги користат просторините сили“. 

 

Член 4 

Во членот 115-а став 2 по зборовите: „Генералниот 

инспектор“ се става запирка и се додаваат зборовите: 

„овластените службени лица од областа на безбед-

носта“. 

 

Член 5 

Во членот 115-б по ставот 5 се додаваат 14 нови 

ставови 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19, 

кои  гласат: 

„За вработените овластени службени лица од облас-

та на безбедноста распоредени на работи и задачи на 

Генерален инспектор се опреде-

лени.....................................................................3143 бода.             

За вработените овластени службени лица од облас-

та на безбедноста распоредени на работи и задачи на 

Помошник на Генерален инспектор се опреде-

лени....................................................................2900 бода. 

За вработените овластени службени лица од облас-

та на безбедноста распоредени на работи и задачи - Ин-

спектор се определени .....................................2639 бода.                                       

За вработениот воздухопловен персонал што го со-

чинуваат летачкиот персонал, воздухопловно технич-

киот и друг стручен персонал односно авиодиспечер и 

координатор  распоредени на работи и задачи - Раково-

дител на одделението за специјализирани услуги со 

воздухоплови се определени ...........................8366 бода. 

За вработениот воздухопловен персонал што го со-

чинуваат летачкиот персонал, воздухопловно технич-

киот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и 

координатор распореден на работи и задачи - Заменик 

раководител на одделението за специјализирани услуги 

со воздухоплови се определени.......................7935 бода. 

За вработениот воздухопловен персонал што го со-

чинуваат летачкиот персонал, воздухопловно технич-

киот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и 

координатор распореден на работи и задачи - Пилот во 

авио одделението се определени .....................7281 бода. 
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За вработениот воздухопловен персонал што го со-

чинуваат летачкиот персонал, воздухопловно технич-

киот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и 

координатор распореден на работи и задачи - Коорди-

натор...................................................................5179 бода. 

За вработениот воздухопловен персонал што го со-

чинуваат летачкиот персонал, воздухопловно технич-

киот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и 

координатор распореден на работи и задачи – Возду-

хопловно технички инженер - ИРЕ или АМС 

.............................................................................5440 бода. 

За вработениот воздухопловен персонал што го со-

чинуваат летачкиот персонал, воздухопловно технич-

киот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и 

координатор распореден на работи и задачи - Возду-

хопловен механичар-техничар по АМС..........4200 бода. 

За вработениот воздухопловен персонал што го со-

чинуваат летачкиот персонал, воздухопловно технич-

киот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и 

координатор распореден на работи и задачи - Возду-

хопловен механичар-техничар по ИРЕ...........4200 бода. 

За вработениот воздухопловен персонал што го со-

чинуваат летачкиот персонал, воздухопловно технич-

киот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и 

координатор  распореден на работи и задачи - Авио-

диспечер-администратор .................................3040 бода. 

За вработените службени лица од областа на без-

бедноста и воздухопловнио персонал, поради видот, 

природата и сложеноста на работите и задачите, како и 

поради тежината на посебните услови под кои тие се 

извршуваат им се утврдува додаток на платата во виси-

на од 20%. 

За вработените помошно - технички лица, платата 

се утврдува според групи: 

За вработените помошно - технички лица платата се 

утврдува според степенот на образование и сложеноста 

на работното место на следниот начин: 

а) за лицата од ставот 1 на овој член степенот на об-

разование се вреднува и тоа: 

-  I група 3 степен на образование .............1145 бода, 

-  II група 2 степен на образование ...........1035 бода, 

б) за лицата од ставот 1 на овој член сложеноста на 

работното место се вреднува и тоа: 

- административно - технички работи за кои е пот-

ребно завршен трет степен на стручна подготовка, од-

носно тесно квалификувани и стручни профили со зав-

ршено образование за квалификувани работници 

...............................................................................800 бода; 

- помошни работи за кои е потребен втор степен на 

стручна подготовка (ПКВ), односно интерна преквали-

фикација или дополнителни курсеви ...............700 бода. 

Вредноста на бодот на платата за овластените 

службени лица од областа на безбедноста, воздухопо-

ловниот персонал и за помошно-техничките лица ја ут-

врдува Владата на Република Македонија.“. 

Ставот 6 кој станува став 20 се менува и гласи:  

„Додатоците на плата за овластените службени ли-

ца од областа на безбедноста, воздухополовниот персо-

нал и за помошни-техничките лица од членот 115-а од 

овој закон се утврдуваат со посебен колективен дого-

вор на ниво на работодавач, согласно со Законот за ра-

ботните односи.“. 

  

Член 6 

 Во членот 115-м став 3 зборовите: „второстепената 

комисија на Владата на Република Македонија од об-

ласта на работните односи“ се заменуваат со зборо-

вите: „Државната комисија за одлучување во управна 

постапка и постапка од работен однос во втор степен“. 

 

Член 7 

Во членот 115-њ став 4 зборовите: „второстепената 

комисија на Владата на Република Македонија од об-

ласта на работните односи“ се заменуваат со зборо-

вите: „Државната комисија за одлучување во управна 

постапка и постапка од работен однос во втор степен“. 

 

Член 8 

Во членот 126 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 

„Граѓаните повикани заради извршување на права-

та и должностите од областа на заштитата и спасува-

њето, во врска со учеството во силите за заштита и спа-

сување што ги формираат единиците на локалната са-

моуправа и извршувањето на обврските и другите 

должности во заштитата и спасувањето утврдени со 

овој закон, имаат право на паричен надоместок соглас-

но со овој закон, утврден со одлука на советот на еди-

ницата на локалната самоуправа.“.                                                                             

 

Член 9 

Во членот 130 став 1 по зборот „Републиката” се 

додаваат зборовите: „и што ги формираат единиците на 

локалната самоуправа”. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Висината на надоместокот за извршување на 

должностите во силите за заштита и спасување што ги 

формира единицата на локалната самоуправа, ја ут-

врдува градоначалникот на единицата на локалната са-

моуправа и не може да биде поголем од три просечни 

месечни плати.“.                                                             

 

Член 10 

Во членот 132 став 1 по зборовите: „републичките 

сили за заштита и спасување” се додаваат зборовите: 

„или во просторните сили за заштита и спасување фор-

мирани од единиците на локалната самоуправа”. 

 

Член 11 

Во членот 138 став 1 точката на крајот од реченица-

та се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а 

средствата за надоместокот на граѓаните во извршува-

њето на правата и должностите во заштитата и спасу-

вањето повикани во просторните сили формирани од 

единиците на локалната самоуправа се обезбедуваат од 

буџетот на единицата на локалната самоуправа.” 
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Член 12 

Во членот 139-б став 1 во точката 6 зборовите: 

„Етичкиот кодекс на државните службеници и “ се 

бришат. 

 

Член 13 

Членот 140 се менува и гласи:                                                   

  „Инспекциски надзор над спроведувањето на од-

редбите од овој закон и прописите донесени врз основа 

на овој закон вршат генералниот инспектор за заштита 

и спасување (во натомошниот текст: генералниот 

инспектор), помошници на генералниот инспектор и 

инспектори за заштита и спасување (во натамошниот 

текст: инспектори), кои се овластени службени лица во 

областа на безбедноста. 

Лицата од ставот 1 на овој член, поради видот, при-

родата, сложеноста и тежината на работата, како и ус-

ловите и начинот на нејзиното вршење, се со посебни 

овластувања и должности, утврдени со овој закон. 

Инспектор за заштита и спасување може да биде 

лице со најмалку завршен VII/1 степен на образование 

од следните области машинство или индустриско ин-

женерство и менаџмент, воено технички науки, правни 

науки, одбрана, физика, технологија на прехранбени 

производи, хемиска технологија, сообраќај и тран-

спорт, економски науки, текстилна технологија, елек-

тротехника, компјутерска техника и информатика, ма-

шинство, географија, градежништво и водостопанство 

и други технички науки, или ниво на квалификации VI 

А, според Националната рамка на високо-образовните 

квалификации, со најмалку шест години работно ис-

куство во заштита и спасување од кои најмалку две го-

дини во државна служба или стекнати 180 до 300 кре-

дити спопрд ЕКТС.”. 

 

Член 14 

По членот 140-б се додаваат три нови члена 140-в, 

140-г  и 140-д, кои гласат: 

 

„Член 140-в 

За овластените службени лица во областа на без-

бедноста-инспектори се утврдени следниве категории: 

- Категорија Б - раководни  овластените службени 

лица во областа на безбедноста – инспектори и 

- Категорија В - стручни овластените службени ли-

ца во областа на безбедноста – инспектори. 

 

Член 140-г 

Категоријата Б ги опфаќа раководните овластени 

службени лица со надлежност на цела територија на 

Република Македонија и во истата се утврдуваат две 

нивоа: 

- Ниво Б1 - Генерален инспектор и 

- Ниво Б2 - Помошник на генералниот инспектор. 

Вработените од ставот 1 алинеите 1 и 2 на овој 

член, покрај општите услови за засновање на работен 

однос утврдени согласно со закон, задолжително треба 

да ги исполнуваат следниве посебни услови за работ-

ното место: 

а)  Работно искуство и тоа:  

- за Ниво Б1 - најмалку осум години работно искус-

тво во заштитата и спасувањето од кои најмалку три 

години во спроведување на надзорот од областа на 

заштитата и спасувањето; 

- за Ниво Б2 - најмалку шест години работно искус-

тво во заштитата и спасувањето од кои најмалку две 

години во спроведување на надзорот од областа на 

заштитата и спасувањето; 

б) други посебни работни компетенции утврдени во 

актот за систематизација на работни места за соодвет-

ното работно место. 

 

Член 140-д 

Категоријата В ги опфаќа стручните овластени 

службени лица со надлежност на цела територија на 

Република Македонија и во истата е утврдено Ниво В1 

- инспектор. 

Овластените службени лица од ставот 1 на овој 

член, покрај општите услови за засновање на работен 

однос утврдени согласно со закон, задолжително треба 

да ги исполнуваат следниве посебни услови за работ-

ното место: 

а)  Најмалку шест години работно искуство во заш-

титата и спасувањето; 

б) Други посебни работни компетенции утврдени 

во актот за систематизација на работни места за соод-

ветното работно место.“. 

 

Член 15 

Во членот 141 став 1 во алинејата 5 сврзникот „и“ 

на крајот на реченицата, се заменува со точка запирка. 

Пo алинејата 6 се додаваат 16 нови алинеи, кои гла-

сат: 

„- да вршат надзор над објекти и простории на 

државни органи, органите на државната управа, оп-

штините, градот Скопје и општините во градот Скопје, 

трговски друштва, јавни претпријатија, установи и 

служби, верски објекти, градби со јавни и деловни на-

мени, градби со намена домување во станбени згради, 

градби со станбено-деловна намена, правни лица, здру-

женија, фондации, сојузи и организациони облици на 

странски организации и физички лица за спроведување 

на мерките за заштита и спасување од природни непо-

годи и други несреќи, 

- да вршат надзор над субјекти чија дејност е произ-

водство, складирање, промет и употреба на опасни ма-

терии, 

- да вршат надзор над субјекти чија дејност е произ-

водство, складирање, промет и употреба на експлозив-

ни материи,  

- да вршат надзор врз оперативните активности за 

гасење на пожар на отворен и затворен простор, 

- да вршат надзор над оперативното работење на те-

риторијалните противпожарни единици, 

- да учествуваат во увид од настанат пожар, поп-

лава, техничко-технолошки несреќи и друго, 



 Стр. 6 - Бр. 106                                                                                             3 јуни 2016 
 

- да учествуваат во технички прием на новоизграде-

ни објекти како и на објекти на кои се врши рекон-

струкција или пренамена за примена на мерките за 

заштита и спасување, 

- учествуваат во постапки со неексплодирани убој-

ни и други експлозивни средства, 

-  да вршат утврдување на идентитет на лица, при 

вршење на надзорот или при вршење на увид на наста-

нати пожари, поплави и други несреќи согласно со овој 

закон, 

- да вршат пренасочување, насочување или ограни-

чување на движењето на лица и превозни средства на 

определен простор за нужно потребно време во случај 

на опасност, загрозеност, криза и ризик при природни 

непогоди и други несреќи во мир, вонредна и воена 

состојба, 

-  да поведуваат барање за сторени прекршоци до 

надлежен  орган, согласно со закон, 

- да вршат привремено одземање на предмети и до-

кументи кои можат во прекршочна или кривична по-

стапка да послужат како доказ, согласно со овој закон, 

- да вршат обезбедување на примероци од ракопис 

и потпис поради утврдување на факти со кои се пот-

врдува автентичноста и потеклото на документите сог-

ласно со овој и друг закон, 

- да употребуваат техничка опрема при вршење на 

надзорот, 

- да вршат надзор врз оперативните активност при 

спроведување на мерката евакуација на населението и 

негово згрижување, 

- да вршат надзор на оперативните активности и по-

стапки при извршување на мобилизацијата на силите 

за заштита и спасување.“.                                                                          

 

Член 16 

Во членот 141-ж зборовите: „второстепената коми-

сија на Владата на Република Македонија од областа 

на работните односи“ се заменуваат со зборовите: 

„Државната комисија за одлучување во управна поста-

пка и постапка од работен однос во втор степен“. 

 

Член 17 

По членот 141-з се додава нов член 141-ѕ, кој гласи: 

 

„ Член 141-ѕ 

Овластените службени лица во областа на безбед-

носта - инспектори носат и поседуваат службени уни-

форми и обележја.  

Изгледот, обележјата и видот на службените уни-

форми ги пропишува директорот.“. 

 

Член 18 

Во членот 144 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи:  

„На претседателот и на членовите на Комисијата од 

ставот 1 на овој член им следува надоместок што го оп-

ределува Владата со одлука, во зависност од бројот на 

одржани седници и нивното присуство на седниците.“.                  

Член 19 

Во членот 151 став 1 во воведната реченица зборо-

вите: „до 1.000“ се бришат.  

 

Член 20 

Во членот 152 став 1 во воведната реченица зборо-

вите: „до 2.000“ се бришат. 

 

Член 21 

Во членот 153 став 1 во воведната реченица зборо-

вите: „2.000 до“ се бришат. 

Ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат: 

„Глобата во износ од „30%“ од одмерената глоба за 

правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ста-

вот 1 на овој член и на одговорното лице во правното 

лице. 

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 

правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ста-

вот 1 на овој член и на одговорното лице во странското 

правно лице.“. 

 

Член 22 

Членот 154 се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на градона-

чалникот и службеното лице на органот кој ја спрове-

дува постапката за издавање на одобрение за градење, 

ако не обезбеди согласност, согласно со членот  70 став 

2 од овој закон.“. 

 

Член 23 

Членот 154-а  се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 2.000 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на службено-

то лице во Дирекцијата, доколку не постапи согласно 

со членот 70 став 2 од овој закон. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член одлучува 

прекршочниот орган на Дирекцијата.“. 

 

Член 24 

Во членот 155 воведната реченица се менува и 

гласи: 

„Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-

тиввредност за прекршок ќе му се изрече на градона-

чалникот и службеното лице во единицата на локална-

та самоуправа, ако:“. 

Алинеите 1 и 2 се бришат. 

 

Член 25 

Во членот 155-а став 7 се менува и гласи: 

„Против решението на прекршочниот орган од ста-

вот 1 на овој член со кое се изрекува прекршочна сан-

кција може да се изјави жалба до Државна комисија за 

одлучвање во втор степен во областа на инспекциски 

надзор и прекршочна постапка.“. 

                                                                              

Член  26 

Во членот 155-в став 1 се менува и гласи: 
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„За прекршоците утврдени во членовите 151, 152, 

153, 154 и 155 од овој закон, инспекторите за заштита и 

спасување се должни на сторителот да му издадат 

прекршочен платен налог согласно со Законот за прек-

ршоците.“. 

По ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8, кои 

гласат: 

„Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се соби-

раат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и 

презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, 

живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид 

на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој 

му се издава и исходот на постапката. 

Личните податоци од ставот 5 на овој член се чува-

ат пет години од денот на внесување во евиденцијата. 

Функционерот кој раководи со органот надлежен 

од областа на заштитата и спасувањето ја пропишува 

формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог.“. 

                                                                                                   

Член 27 

По членот 155-в се додава нов член 155-г, кој гласи: 

 

„Член 155-г 

Одмерувањето на висината на глобата за правното 

лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“.                                 

 

Член 28 

Овластените службени лица преземени од Минис-

терството за внатрешни работи кои вршеле работа во 

областа на инспекцискиот надзор за заштита од по-

жари, експлозии и опасни материи, се овластени служ-

бени лица од областа на безбедноста, кои имаат посеб-

ни должности и овластувања, уредени со овој закон. 

 

Член 29 

Условите предвидени во членот 140 став 3 од овој 

закон не се однесуваат за затекнатите инспектори вра-

ботени во Дирекцијата. 

Овластените службени лица од областа на обезбед-

носта кои се распоредени на работни места за кои не го 

исполнуваат посебниот услов за стручни квалифика-

ции во однос на видот и степенот на образованието за 

нивото на рабатното место на кое се распоредени, а кој 

е утврден со овој закон или актите за систематизација, 

се должни да го исполнат условот во рок од седум го-

дини од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

                                         

Член  30 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 

донесат во рок од 12 месеци од денот на влегувањето 

во сила на овој закон.                               

Подзаконскиот акт од членот 22 од овој закон ќе се 

донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 

сила на овој закон.                                     

                                                     

Член  31 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM 

 

Neni 1 

Në Ligjin për mbrojtje dhe shpëtim ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 36/2004, 49/2004, 

86/2008, 124/10, 18/11, 41/14 dhe 129/15), në nenin 2 

pikën 26 lidhëza "dhe" shlyhet. 

Në pikën 27 pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe". 

Pas pikës 27 shtohet pikë e re 28, si vijon: 

„28. "Automjetet speciale të forcave për mbrojtje dhe 

shpëtim" janë automjete të cilat shfrytëzohen nga Drejtoria 

për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe nga njësitë e vetëqeverisjes 

lokale në kushte të paqes dhe gjendjes së 

jashtëzakonshme."  

 

Neni 2 

Në nenin 114 në paragrafin 2 fjala "automjetet" 

zëvendësohen me fjalët: "automjetet speciale". 

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon: 

"Automjetet speciale që shfrytëzohen për kryerjen e 

detyrave në mbrojtje dhe shpëtim në forcat hapësinore të 

formuara nga njësitë e vetëqeverisjes lokale mund të kenë 

të vendosura pajisje ndriçuese dhe akustike dhe shenja." 

 

Neni 3 

Në nenin 115 pas fjalëve: "pajisjet ndriçuese dhe 

akustike dhe shenjat e automjeteve" shtohen fjalët: "që i 

shfrytëzojnë forcat republikane dhe të automjeteve që i 

shfrytëzojnë forcat hapësinore". 

 

Neni 4 

Në nenin 115-a në paragrafin 2 pas fjalëve: "Inspektori 

i përgjithshëm" vihet presje dhe shtohen fjalët: "personat e 

autorizuar zyrtarë nga sfera e sigurisë". 

 

Neni 5 

Në nenin 115-b pas paragrafit 5 shtohen 14 paragrafë të 

rinj 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dhe 19, si 

vijojnë: 

"Për të punësuarit persona të autorizuar zyrtarë nga 

sfera e sigurisë të sistemuar në punë dhe detyra të 

inspektorit të përgjithshëm janë përcaktuar .........3143 pikë.             

Për të punësuarit persona të autorizuar zyrtarë nga sfera 

e sigurisë të sistemuar në punë dhe detyra të ndihmës-

inspektorit të përgjithshëm janë përcaktuar .........2900 pikë. 

Për të punësuarit persona të autorizuar zyrtarë nga sfera 

e sigurisë të sistemuar në punë dhe detyra - Inspektor janë 

përcaktuar ............................................................2639 pikë.                                       

Për  personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë 

personeli i fluturimeve, personeli i aviacionit teknik dhe  

profesional respektivisht aviodispeçer dhe koordinator të 

sistemuar në punë dhe detyra- Udhëheqës i Seksionit  për 

shërbime të specializuara me mjete fluturuese janë 

përcaktuar ............................................................8366 pikë. 

Për  personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë 

personeli i fluturimeve, personeli i aviacionit teknik dhe 

profesional respektivisht aviodispeçer dhe koordinator i 
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sistemuar në punë dhe detyra- Zëvendësudhëheqës i 

Seksionit për shërbime të specializuara me mjete fluturuese 

janë përcaktuar ....................................................7935 pikë. 

Për  personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë 

personeli i fluturimeve, personeli i aviacionit teknik dhe 

profesional respektivisht aviodispeçer dhe koordinator i 

sistemuar në punë dhe detyra- Pilot në avioseksion  janë 

përcaktuar ............................................................7281 pikë. 

Për personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë 

personeli fluturues, personeli teknik i aviacionit dhe 

personel tjetër profesional përkatësisht aviodispeçer dhe 

koordinator të sistemuar në punë dhe detyra – Koordinator 

..............................................................................5179 pikë.  

Për  personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë 

personeli fluturues, personeli teknik i aviacionit dhe 

personel tjetër profesional përkatësisht aviodispeçer dhe 

koordinator të sistemuar në punë dhe detyra –  Inxhinier i 

aviacionit teknik - IRE ose AMS ....................5440 pikë.  

Për  personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë 

personeli fluturues, personeli teknik i aviacionit dhe 

personel tjetër profesional përkatësisht aviodispeçer dhe 

koordinator të sistemuar në punë dhe detyra – Teknik 

mekanik i aviacionit sipas AMS .........................4200 pikë.  

Për  personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë 

personeli fluturues, personeli teknik i aviacionit dhe 

personel tjetër profesional përkatësisht aviodispeçer dhe 

koordinator të sistemuar në punë dhe detyra – Teknik 

mekanik i aviacionit sipas IRE ...........................4200 pikë. 

Për  personelin e punësuar të aviacionit që e përbëjnë 

personeli fluturues, personeli teknik i aviacionit dhe 

personel tjetër profesional përkatësisht aviodispeçer dhe 

koordinator të sistemuar në punë dhe detyra –aviodispeçer  

administrator.........................................................3040 pikë.  

Për të punësuarit persona zyrtar nga sfera e personelit 

të sigurisë dhe të aviacionit, për shkak të llojit, natyrës dhe 

ndërlikimit të punëve dhe detyrave, si dhe për shkak të 

peshës së kushteve të posaçme nën të cilat ato kryhen u 

përcaktohet shtesë rroge në lartësi prej 20%. 

Për të punësuarit persona ndihmës-teknikë, rroga 

përcaktohet sipas grupeve:  

Për të punësuarit persona ndihmës teknikë rroga 

përcaktohet sipas shkallës së arsimit dhe ndërlikimit të 

vendit të punës në këtë mënyrë:  

a) për personat nga paragrafi 1 i këtij neni shkalla e 

arsimit vlerësohet edhe atë:  

- grupi I shkalla 3 e arsimimit ......................1145 pikë,  

- grupi II shkalla 2 e arsimimit .....................1035 pikë,  

b) për personat nga paragrafi 1 i këtij neni ndërlikimi i 

vendit të punës vlerësohet si vijon:  

- punë administrative teknike për të cilat është e 

nevojshme shkallë e tretë e përfunduar e përgatitjes 

profesionale, përkatësisht profile ngushtë të kualifikuara 

dhe profesionale me shkollim të përfunduar për punëtorë të 

kualifikuar .............................................................800 pikë;  

- punë ndihmëse për të cilat është e nevojshme shkallë 

e dytë e përgatitjes profesionale (PKV),  përkatësisht 

rikualifikim i brendshëm ose kurse plotësuese ......700 pikë.  

Vlerën e pikës së rrogës për personat e autorizuar 

zyrtarë nga sfera e mbrojtjes, personeli i aviacionit dhe për 

personat ndihmës teknikë e përcakton Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë.” 

Paragrafi 6, i cili bëhet paragraf 20 ndryshohet si vijon:   

“Shtesat e rogës për personat e autorizuar zyrtarë nga 

sfera e sigurisë, personeli i aviacionit dhe për persona 

ndihmës teknikë nga neni 115 – a të këtij ligji përcaktohen 

me marrëveshje të posaçme kolektive nga niveli i 

punëdhënësit, në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune.” 

 

Neni 6 

 Në nenin 115-m në paragrafin 3 fjalët: "Komisioni i 

shkallës së dytë i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në 

sferën e marrëdhënieve të punës" zëvendësohet me fjalët: 

"Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë 

Administrative dhe Procedurë për Marrëdhënie Pune në 

Shkallë të Dytë".  

 

Neni 7 

Në nenin 115-nj në paragrafin 4 fjalët: "Komisioni i 

Shkallës së Dytë i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 

në Sferën e Marrëdhënieve të Punës" zëvendësohet me 

fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në 

Procedurë Administrative dhe Procedurë për Marrëdhënie 

Pune në Shkallë të Dytë".  

 

Neni 8 

Në nenin 126 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si 

vijon:  

"Qytetarët të thirrur për shkak të kryerjes së të drejtave 

dhe detyrave nga sfera e mbrojtjes dhe shpëtimit, lidhur me 

pjesëmarrjen në forcat për mbrojtje dhe shpëtim që i 

formojnë njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe kryerjen e 

obligimeve dhe detyrave tjera në mbrojtje dhe shpëtim të 

përcaktuara me këtë ligj, kanë të drejtë për kompensim në 

para në pajtim me këtë ligj, të përcaktuar me vendim të 

këshillit të njësisë së vetëqeverisjes lokale."                                                                              

 

Neni 9 

Në nenin 130 në paragrafin 1 pas fjalës "Republika" 

shtohen fjalët: "dhe që i formojnë njësitë e vetëqeverisjes 

lokale".  

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 

"Lartësinë e kompensimit për kryerjen e detyrave në 

forcat për mbrojtje dhe shpëtim që i formon njësia e 

vetëqeverisjes lokale, e përcakton kryetari i komunës së 

njësisë së vetëqeverisjes lokale dhe nuk mund të jetë më e 

lartë se tri rroga mesatare mujore." 

                                                         

Neni 10 

Në nenin 132 në paragrafin 1 pas fjalëve: "forcat 

republikane për mbrojtje dhe shpëtim" shtohen fjalët: "ose 

në forcat hapësinore për mbrojtje dhe shpëtim të formuara 

nga njësitë e vetëqeverisjes lokale." 
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Neni  11 

Në nenin 138 në paragrafin 1 pika në fund të fjalisë 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "ndërsa mjetet 

për kompensimin e qytetarëve në kryerjen e të drejtave dhe 

detyrave në mbrojtjen dhe shpëtimin të thirrur në forcat 

hapësinore të formuara nga njësitë e vetëqeverisjes lokale 

sigurohen nga buxheti i njësisë së vetëqeverisjes lokale." 

                                

Neni 12 

Në nenin 139-b paragrafin 1 në pikën 6 fjalët: "Kodeksi 

etik i nëpunësve shtetërorë" shlyhen. 

 

Neni 13 

Neni 140 ndryshohet si vijon: 

"Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e dispozitave të 

këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji 

kryejnë inspektori i përgjithshëm për mbrojtje dhe shpëtim 

(në tekstin e mëtejmë:  inspektori i përgjithshëm), ndihmës 

të inspektorit të përgjithshëm dhe inspektorë për mbrojtje 

dhe shpëtim (në tekstin e mëtejmë: Inspektorët), të cilët 

janë persona zyrtarë të autorizuar në lëmin e sigurisë. 

Personat nga paragrafi 1 i këtij neni, për shkak të llojit, 

natyrës, komplikueshmërisë dhe rëndësisë së punës, si dhe 

kushtet dhe mënyrën e kryerjes së saj, janë me autorizime 

të posaçme dhe detyra, të përcaktuara me këtë ligj. 

Inspektor për mbrojtje dhe shpëtim mund të jetë 

personi që ka të kryer së paku shkallën  VII/1 të arsimit 

nga lëmit në vijim: makineri ose inxhinieri industriale dhe 

menaxhment, shkenca ushtarake teknike, shkenca juridike, 

mbrojtje, fizikë, teknologji të prodhimeve ushqimore, 

teknologji kimike, komunikacion dhe transport, shkenca 

ekonomike, teknologji të tekstilit, elektroteknikë, teknikë 

kompjuterike dhe informatikë, makineri, gjeografi, 

ndërtimtari dhe ekonomi të ujërave, dhe shkenca tjera 

teknike, ose nivel të kualifikimeve VI A, sipas Kornizës 

nacionale të kualifikimit të arsimit të lartë, me së paku 

gjashtë vjet përvojë pune në mbrojtje dhe shpëtim nga të 

cilat së paku dy vjet në administratë shtetërore ose 180 deri 

300 kredi sipas SETK.".  

 

Nenin 14 

Pas nenit 140-b shtohen tre nene të reja 140-v, 140-g 

dhe 140-d si vijojnë: 

 

"Neni 140-v 

Për persona zyrtarë të autorizuar në lëmin e sigurisë - 

inspektorë janë përcaktuar këto kategori: 

- Kategoria B- persona udhëheqës zyrtarë të autorizuar 

në lëmin e sigurisë - inspektorë dhe  

- Kategoria V- persona profesional zyrtarë të autorizuar 

në lëmin e sigurisë - inspektorë.  

 

Neni 140-g 

Kategoria B i përfshin personat zyrtarë udhëheqës të 

autorizuar me kompetencë në tërë territorin e Republikës 

së Maqedonisë dhe në të njëjtën përcaktohen dy nivele: 

- Niveli B1 - Inspektor i përgjithshëm dhe  

- Niveli B2 - Ndihmës i inspektorit të përgjithshëm.  

Të punësuarit nga paragrafi 1 alinetë 1 dhe 2 të këtij 

neni, krahas kushteve të përgjithshme për themelimin e 

marrëdhënies së punës të përcaktuara me ligjin, detyrimisht 

duhet t'i plotësojnë kushtet e posaçme të marrëdhënies së 

punës: 

a) Përvojë pune edhe atë:  

- Për nivelin B1 - së paku tetë vjet përvojë pune në 

mbrojtje dhe shpëtim prej të cilëve së paku tre vjet në 

zbatimin e mbikëqyrjes nga lëmi i mbrojtjes dhe shpëtimit;  

- Për nivelin B2 - së paku gjashtë vjet përvojë pune në 

mbrojtje dhe shpëtim prej të cilave së paku dy vjet në 

zbatimin e mbikëqyrjes nga lëmi i mbrojtjes dhe shpëtimit;  

b) kompetenca tjera të posaçme të përcaktuara në aktin 

e sistematizimit të vendeve të punës për vendin adekuat të 

punës. 

 

Neni 140-d 

Kategoria V i përfshin personat profesionalë zyrtarë të 

autorizuar me kompetencë në tërë territorin e Republikës 

së Maqedonisë dhe në të njëjtën është përcaktuar Niveli V1 

- inspektor. 

Personat e autorizuar zyrtarë nga paragrafi 1 i këtij 

neni, krahas kushteve të përgjithshme për themelimin e 

marrëdhënies së punës të përcaktuara me ligjin, detyrimisht 

duhet t'i plotësojnë kushtet e posaçme të marrëdhënies së 

punës: 

a) Së paku gjashtë vjet përvojë pune në mbrojtje dhe 

shpëtim; 

b) kompetenca tjera të posaçme të përcaktuara në aktin 

e sistematizimit të vendeve të punës për vendin adekuat të 

punës." 

 

Neni 15 

Në nenin 141 paragrafin 1 në alinenë 5 lidhëza “dhe” 

zëvendësohet me pikëpresje.  

Pas alinesë 6 shtohen 16 aline të reja, si vijojnë:  

“- të kryejnë mbikëqyrje mbi objekte dhe hapësira të 

organeve shtetërore, organet e administratës shtetërore, 

komunat, Qytetin e Shkupit dhe komunat në Qytetin e 

Shkupit, shoqëritë tregtare, ndërmarrjet publike, 

institucionet dhe shërbimet, objektet fetare, ndërtimet me 

dedikime publike dhe afariste, ndërtimet me dedikim 

banim në ndërtesa banesore, ndërtimet me dedikim 

banesor-afarist, personat juridikë, bashkësitë, fondacionet, 

lidhjet dhe format organizative të organizatave të huaja dhe 

personat fizikë për zbatimin e masave për mbrojtje dhe 

shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera,  

- të kryejnë mbikëqyrje mbi subjekt veprimtaria e të 

cilëve është prodhimi, deponimi, qarkullimi dhe përdorimi 

i materieve të dëmshme,  

- të kryejnë mbikëqyrje mbi subjekt veprimtaria e të 

cilëve është prodhimi, deponimi, qarkullimi dhe përdorimi 

i materieve shpërthyese,   

- të kryejnë mbikëqyrje mbi aktivitetet operative për 

shuarjen e zjarrit në hapësirë të hapur dhe të mbyllur,  

- të kryejnë mbikëqyrje mbi punën operative të njësive 

territoriale kundër zjarrit,  

- të marrin pjesë në kontrollin e zjarrit të shkaktuar, 

vërshimeve, fatkeqësive teknike-teknologjike dhe tjera,  
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- të marrin pjesë në pranim teknik të objekteve të sapo 

ndërtuara si dhe të objekteve në të cilat bëhet 

rikonstruktimi apo ridedikimi për zbatimin e masave për 

mbrojtje dhe shpëtim,  

- marrin pjesë në procedura me mjete joshpërthyese 

luftarake dhe mjete shpërthyese,   

-  të bëjnë përcaktimin e identitetit të personave, gjatë 

kryerjes së mbikëqyrjes apo gjatë kryerjes të kontrollit të 

zjarreve të shkaktuara, vërshimeve dhe fatkeqësive tjera në 

pajtim me këtë ligj,  

- të kryejnë riorientim, orientim apo kufizim të lëvizjes 

së personave dhe mjeteve transportuese të hapësirës së 

caktuar për kohë të nevojshme në rast të rrezikut, 

kërcënimit, krizës dhe rrezikut gjatë fatkeqësive natyrore 

dhe fatkeqësive tjera në paqe, gjendje të jashtëzakonshme 

dhe gjendje lufte,  

- të parashtrojnë kërkesë për kundërvajtje të kryera te 

organi kompetent, në pajtim me ligjin,   

-  të kryejnë marrje të përkohshme të lëndëve dhe 

dokumenteve të cilat,në procedurë kundërvajtëse ose 

penale, mund të shërbejnë si dëshmi, në pajtim me këtë 

ligj,  

-  të kryejnë sigurimin e ekzemplarëve nga dorëshkrimi 

dhe nënshkrimi për shkak të përcaktimit të fakteve me të 

cilat vërtetohet autenticiteti dhe origjina e dokumenteve në 

pajtim me këtë dhe me ligj tjetër,  

- të përdorin pajisje teknike gjatë kryerjes së 

mbikëqyrjes,  

-  të kryejnë mbikëqyrje mbi aktivitetet operative gjatë 

zbatimit të masës së evakuimit të popullatës dhe 

përkujdesjes së tyre,  

- të kryejnë mbikëqyrje të aktiviteteve operative dhe 

procedurave gjatë realizimit të mobilizimit të forcave për 

mbrojtje dhe shpëtim.”.                                                                           

 

Neni 16 

 Në nenin 141-zh fjalët: “Komisioni i Shkallës së Dytë 

i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga Sfera e 

Marrëdhënieve të Punës" zëvendësohen me fjalët: 

"Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë 

Administrative dhe Procedurë për Marrëdhënie Pune në 

Shkallë të Dytë".  

 

Neni 17 

Pas nenit 141-z shtohet nen i ri 141-x, si vijon:  

 

“Neni 141-x 

Personat e autorizuar zyrtarë nga sfera e sigurisë – 

inspektorët mbajnë dhe posedojnë uniforma zyrtare dhe 

shenja.   

Pamjen, shenjat dhe llojin e uniformave zyrtare i 

përcakton drejtori.” 

 

Neni 18 

Në nenin 144 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2,  

si vijon:   

"Kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit nga paragrafi 1 i 

këtij neni u takon kompensim që e përcakton Qeveria me 

vendim, varësisht nga numri i mbledhjeve të mbajtura dhe 

prania e tyre në mbledhje.".                  

Neni 19 

Në nenin 151 paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët:" deri 

1.000" shlyhen.   

 

Neni 20 

Në nenin 152 paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët: deri 

2.000" shlyhen. 

 

Neni 21 

Në nenin 153 paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët: 

"2.000 deri" shlyhen. 

Paragrafët 3 dhe 4 ndryshohen si vijojnë: 

"Gjobë me shumë prej "30%" nga gjoba e përcaktuar 

për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga 

paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin 

juridik.  

Gjobë me shumë prej 30% nga gjoba e përcaktuar për 

personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga 

paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin 

juridik."  

 

Neni 22 

Neni 154 ndryshohet si vijon:  

"Gjobë me shumë deri 1.000 euro në kundërvlerë me 

denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje kryetarit të 

komunës dhe personit zyrtar të organit i cili e zbaton 

procedurën për lëshimin e lejeve për ndërtim, nëse nuk 

sigurohet pëlqimi, në pajtim me nenin 70 paragrafin 2 të 

këtij ligji.".  

 

Neni 23 

Neni 154 ndryshohet si vijon:  

"Gjobë me shumë prej 2.000 euro në kundërvlerë me 

denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar në 

Drejtori nëse nuk vepron në pajtim me nenin 70 paragrafin 

2 të këtij ligji.  

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni vendos 

organi kundërvajtës i Drejtorisë.". 

 

Neni 24 

Në nenin 155 fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: 

"Gjobë me shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë me 

denarë për kundërvajtje do t'i shqiptohet kryetarit të 

komunës dhe personit përgjegjës në njësinë e 

vetëqeverisjes lokale, nëse:" 

Alinetë 1 dhe 2 shlyhen.  

 

Neni 25 

Në nenin 155-a paragrafi 7 ndryshohet si vijon:  

"Kundër aktvendimit të organit kundërvajtës nga 

paragrafi 1 i këtij neni me të cilin shqiptohet sanksioni 

kundërvajtës mund të deklarohet ankesë te Komisioni 

Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e 

Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse.". 
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Neni 26 

Në nenin 155-v paragrafi 1 ndryshohet si vijon:  

"Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 151, 152, 

153, 154 dhe 155 të këtij ligji, inspektorët për mbrojtje dhe 

shpëtim janë të obliguar që kryerësve t'u lëshojnë 

urdhërpagesë kundërvajtëse në pajtim me Ligjin për 

kundërvajtje." 

Pas paragrafit 5 shtohen tre paragrafë të rinj 6, 7 dhe 8 

si vijojnë: 

"Në evidencën nga paragrafi 5 i këtij neni 

grumbullohen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna:  emri 

dhe mbiemri, përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes, 

vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i 

kundërvajtjes, numri i kundërvajtjes urdhërpagesa e cila i 

lëshohet dhe rezultati i procedurës.  

Të dhënat personale nga paragrafi 5 i këtij neni ruhen 5 

vjet nga dita e futjes në evidencë.  

Funksionari i cili udhëheq me organin kompetent nga 

sfera e mbrojtjes dhe shpëtimit e përcakton formën dhe 

përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse.". 

                   

Neni 27 

Pas nenit 155-v shtohet neni i ri 155-g, si vijon: 

 

"Neni 155-g 

Përcaktimi i shumës së gjobës për persona juridikë 

bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.“.                

 

Neni 28 

Personat e autorizuar zyrtarë të marrë nga Ministria e 

Punëve të Brendshme të cilët kanë kryer punë në sferën e 

mbikëqyrjes inspektuese për mbrojtje nga zjarri, 

shpërthimet dhe materiet e rrezikshme, janë persona të 

autorizuar zyrtarë nga sfera e sigurisë, të cilët kanë detyra 

dhe autorizime të veçanta të përcaktuara me këtë ligj." 

 

Neni 29 

Kushtet e parapara në nenin 140 paragrafin 3 të këtij 

ligji kanë të bëjnë me inspektorët e hasur të punësuar në 

Drejtori.  

Personat e autorizuar zyrtarë nga sfera e sigurisë të cilët 

janë të sistemuar në vendet e punës për të cilat nuk e 

plotësojnë kushtin e veçantë për kualifikime profesionale 

në lidhje me llojin dhe shkallën e arsimimit për nivelin e 

vendit të punës në të cilin janë të sistemuar, e që është 

përcaktuar me këtë ligj ose aktet për sistematizim, janë të 

obliguar ta plotësojnë kushtin në afat prej shtatë viteve nga 

dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.   

 

Neni 30 

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të 

miratohen në afat prej 12 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 

të këtij ligji.                                

Akti nënligjor i nenit 22 të këtij ligji do të miratohet në 

afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.                                      

 

Neni 31 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

2582. 

Врз основа на членот 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 ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ 

ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВ-

НИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

продажба и давање под закуп на деловните згради и де-

ловните простории на Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 1 јуни 2016 година. 

  

Бр. 08-2728/1 Претседател 

1 јуни 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА 

И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРА-

ДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Законот за изменување на Законот за продажба 

и давање под закуп на деловните згради и деловните 

простории на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ број 6/16), во членот 1 збо-

ровите: „до 1 мај 2016 година“ се заменуваат со зборо-

вите: „до 1 мај 2017 година.“ 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија". 

_________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHITJE DHE 

DHËNIE ME QIRA TË NDËRTESAVE AFARISTE 

DHE HAPËSIRAVE AFARISTE TË REPUBLIKËS 

SË MAQEDONISË 

 

Neni 1 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për shitje dhe dhënie 

me qira të ndërtesave afariste dhe hapësirave afariste të 

Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë" numër 6/16), në nenin 1 fjalët: “deri më 1 

maj 2016” zëvendësohen me fjalët: “deri më 1 maj 2017.”  

 

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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2583. 

Врз основа на членот 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  

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за полиција, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 2 јуни 2016 година. 

  

Бр. 08-2757/1 Претседател 

2 јуни 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА 

 

Член 1 

Во Законот за полиција („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 114/2006, 6/2009, 145/12, 

41/14 и 33/15), во насловот на точката „20. Употреба на 

технички средства за видео снимање“ по зборовите: 

„средства за“ се додаваат зборовите: „аудио и“. 

 

Член 2 

Во членот 93-а став (1) по зборовите: „средства за“ 

се додаваат зборовите: „аудио и“ и зборовите: „(видео 

запис)“ се заменуваат со зборовите: „(аудио и видео за-

пис)“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) При користење на техничките средства за ау-

дио и видео снимање од ставот (1) на овој член, поли-

цискиот службеник е должен да го извести лицето дека 

преземањето на дејствието е предмет на аудио и видео 

снимање, освен доколку известувањето на лицето за 

употреба на аудио и видео снимање го оневозможува 

или отежнува преземањето на дејствието во рамки на 

полициското овластување.“. 

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „шест 

месеци“ се заменуваат со зборовите: „45 дена“.  

  

Член 3 

Во членот 128 по ставот (1) се додава нов став (2), 

кој гласи: 

„(2) Министерот донесува подзаконски пропис за 

типовите на технички средства кои ќе се употребуваат 

за аудио и видео снимање од страна на Полицијата.“. 

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4). 

  

Член 4 

Подзаконскиот пропис од членот 3 од овој закон ќе 

се донесе во рок од шест месеци од денот на влегува-

њето во сила на овој закон. 

 

Член 5 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.  

_________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR POLICI 

 

Neni 1 

Në Ligjin për polici ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 114/2006, 6/2009, 145/12, 41/14 dhe 

33/15), në titullin e pikës "20. Përdorimi i mjeteve teknike 

për video incizim" pas fjalëve: "mjete për" shtohen fjalët: 

"audio dhe". 

 

Neni 2 

Në nenin 93-a në paragrafin (1) pas fjalëve: “mjete për" 

shtohen fjalët: “audio dhe" dhe fjalët: “(audio incizim)" 

zëvendësohen me fjalët: “(incizim audio dhe video)". 

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon: 

"(3) Gjatë shfrytëzimit të mjeteve teknike për incizim 

audio dhe video nga paragrafi (1) të këtij neni, nëpunësi 

policor është i obliguar ta njoftojë personin se ndërmarrja e 

veprimit është lëndë e incizimit audio dhe video, përveç 

nëse njoftimi i personi për përdorim të incizimit audio dhe 

video e pamundëson ose vështirëson ndërmarrjen e 

veprimit në korniza të autorizimit policor.". 

Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: 

“gjashtë muaj" zëvendësohen me fjalët: “45 ditë".  

 

Neni 3 

Në nenin 128 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) 

si vijon:  

"(2) Ministri miraton rregull nënligjore për tipat e 

mjeteve teknike të cilat do të përdoren për incizim audio 

dhe video nga ana e Policisë.".  

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4).  

 

Neni 4 

Rregullat nënligjore nga neni 3 të këtij ligji do të 

miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në 

fuqi në këtij ligji. 

 

Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2584. 

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 1.6.2016 година, донесе 

  

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА УРЕДБА-

ТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДО-

БИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ОВЛАСТУВАЊЕ 

ЗА НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБА-

НИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ОДНОСНО ПЛАНЕР-

ПОТПИСНИК НА ПЛАНСКАТА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈА, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ 

НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА  

И НА ОВЛАСТУВАЊЕТО 

 

Член 1 

Со оваа уредба престанува да важи Уредбата за ви-

сината на надоместокот за добивање на лиценца за из-

работување на урбанистички планови и овластување за 

носител на изработување на урбанистички планови од-

носно планер-потписник на планската документација, 

формата, содржината и начинот на издавање и одзема-

ње на лиценцата и на овластувањето („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 10/08). 

 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4381/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

2585. 

Врз основа на член 11 став (1) алинеја 2 и член 67, 

став (2) од Законот за возила („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 

164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за 

економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕН-

ТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОС-

ТОЈБА НА ВОЗИЛАТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за идентификација и за идентифи-

кација и оцена на техничката состојба на возилата 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

131/09, 16/10, 105/10, 132/12 и 170/14),  во  членот 11-а 

ставот (1) се менува и гласи: 

„За тракторите и тракторските приколки, мотокул-

тиваторите, приколките за домување, како и возилата 

од категориите О1, О2 и L, за кои се спроведува поста-

пката за идентификација и оцена на техничката состој-

ба на возилото, постапката започнува со поднесување 

на барање за добивање на Согласност за регистрација.“ 

По ставот (3) се додаваат шест нови става (4), (5), 

(6), (7), (8) и (9) кои гласат  

„(4) Кон барањето од став (1) на овој член, подно-

сителот на барањето приложува доказ за сопственост, 

или изјава заверена на нотар, во која подносителот под 

целосна материјална и кривична одговорност ќе изјави 

дека совесно го владеел возилото од став (1) на овој 

член, и дека за истото не се води друга постапка пред 

надлежен суд. 

(5) Кон барањето од став (1) на овој член подноси-

телот на барањето ќе ги приложи сите расположливи 

докази кои ги поседува за возилото од став (1) на овој 

член (сертификати, потврди, копија од претходни доку-

менти доколку такви за возилото биле издавани од од-

делни органи во странство, или во Република Македо-

нија, фотокопија од претходната сообраќајна дозвола 

со оргинал за увид, царински документи, доколку вози-

лото е од увоз и слично). 

(6) Овластеното правно лице кое ја води постапката 

за идентификација и оцена на техничката состојба на 

возилата, покрај доставените документи со барањето, 

користи податоци непосредно од возилата, како и по-

датоци од производителот обезбедени преку интернет 

или од стручна литература за возила. 

(7) Овластеното правно лице кое ја води постапката 

за идентификација и оцена на техничката состојба на 

возилата, оценува дали се исполнети базните технички 

барања (присутност и функционалност) согласно При-

лог 8 кој е составен дел на овој правилник.  

(8) Ако се исполнети техничките барања од став (7) 

на овој член, овластеното правно лице кое ја води по-

стапката за идентификација и оцена на техничката сос-

тојба на возилата од став (1) на овој член, може да изде 

Согласност за регистрација.  

(9) Ако не се исполнети техничките барања од став 

(7) на овој член, овластеното правно лице кое ја води 

постапката за идентификација и оцена на техничката 

состојба на возилата од став (1) на овој член, на подно-

сителот на барањето му издава писмо за одбивање.“ 

 

Член 2 

По членот 11-а се додава нов  член 11-б кој гласи: 

 

„Член 11-б 

(1) За мобилните машини, за кои се спроведува по-

стапка за идентификација и оцена на техничката сос-

тојба на мобилна машина, постапката започнува со 
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поднесување на барање за добивање на Потврда за ут-

врдени минимално-технички и експлоатациони карак-

теристики за мобилната машина. 

(2) Кон барањето од став (1) на овој член подноси-

телот на барањето приложува доказ за сопственост, 

или изјава заверена на нотар, во која подносителот под 

целосна материјална и кривична одговорност ќе изјави 

дека совесно ја владее мобилната машина од став (1) на 

овој член и дека за истата не се води друга постапка 

пред надлежен суд. 

(3) Кон барањето од став (1) на овој член подноси-

телот на барањето ќе ги приложи сите расположливи 

докази кои ги поседува за мобилната машина (изјава за 

сообразност, сертификат за сообразност на машината 

согласно директивата за машини, техничко досие за 

машината, копија од претходните документи доколку 

такви за машината биле издавани од одделни органи во 

странство, или во Република Македонија, фотокопија 

од претходната сообраќајна дозвола со оргинал за 

увид, царински документи, доколку машината е од 

увоз и слично). 

(4) Овластеното правно лице за водење на поста-

пката за идентификација и оцена на техничката состој-

ба на мобилната машина, покрај доставените докумен-

ти со барањето користи податоци непосредно од мо-

билната машина, како и податоци од производителот 

обезбедени преку интернет или од стручна литература 

за мобилни машини. 

(5) Со постапката на идентификација и оцена на 

техничката состојба на мобилната машина, овластено-

то правно лице кое ја води, утврдува дали се исполнети 

техничките барања од Прилог 1, точка 3 од Правилни-

кот за безбедност на машини („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр.123/09, 113/11 и 103/12).  

(6) При исполнетост на барањата од став (5) на овој 

член овластеното правно лице за водење на постапката 

за идентификација и оцена на техничката состојба на 

мобилната машина издава Потврда за утврдени мини-

мално-технички и експлоатациони карактеристики за 

мобилната машина, која е дадена во Прилог 9 кој е сос-

тавен дел на овој правилник.  

(7) Доколку не се исполнети барањата од став (5) на 

овој член овластеното правно лице за водење на поста-

пката за идентификација и оцена на техничката состој-

ба на мобилната машина на поднесителот на барањето 

му издава писмо за одбивање.“ 

 

Член 3 

Во членот 18 во точката 1. зборовите „дипломиран 

машински инженер“ се заменуваат со зборовите „вра-

ботен со завршен машински факултет, сообраќаен фа-

култет или електро – технички факултет  и со работен 

стаж од најмалку шест месеци од областа на моторните 

возила“. 

Во точката 2. зборовите „дипломиран машински, 

сообраќаен или електро техничар“ се заменуваат со 

зборовите „вработен со завршено средно техничко учи-

лиште од машинска, сообраќајна или електротехничка 

насока и со работен стаж од најмалку дванаесет месеци 

од областа на моторните возила“. 

 

Член 4 

Во членот 19 во ставот (1) по зборовите „техничка-

та состојба на возилата“ се брише запирката и се дода-

ваат  зборовите „и/или мобилни машини,“. 

 

Член 5 

Во членот 20 во ставот (3) зборовите „на огласна 

табла“ се заменуваат со зборовите „ преку Јавниот ра-

диодифузен сервис“. 

Во ставот (6) по зборовите „испитот е писмен“ се 

додаваат зборовите „со кој се проверува теоретското 

знаење на кандидатите по електронски пат“. 

 

Член 6 

Во членот 23-а  по точката 2. се додава нова точка 

3. која гласи: 

„3. за полагање на испитот за мобилни машини, 

согласно одредбите на член 7 од Законот за возила 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

39/16).... 2.000 денари“. 

Точките 3. и 4. стануваат точки 4. и 5. 

 

Член 7 

Во членот 24 во ставот (1) по зборовите „техничка-

та состојба на возилата“ се додаваат  зборовите „и/или 

мобилни машини“ и по зборовите „категории во-

зила“се додаваат  зборовите „и/или мобилни машини“. 

Во ставот (3) по зборовите „категории возила“ се 

додаваат  зборовите „и/или мобилни машини“. 

 

Член 8 

Во членот 25 во ставот (1) по зборовите „техничка-

та состојба на возилата“ се додаваат  зборовите „и/или 

мобилните машини“. 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр.25-2265/3  

30 мај 2016 година Министер, 

Скопје Дритон Кучи, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

2586. 

Врз основа на член 69 став 8 од Законот за внат-

решната пловидба („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 

15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15 и 

31/16), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА ПРВ УПИС НА ЧАМЕЦ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЧАМЦИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРА-

ЊЕТО ЗА УПИС НА ПОДАТОЦИ ЗА НАСТАНАТИ 

ПРОМЕНИ НА ЧАМЕЦОТ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЧАМЦИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на  барањето за прв упис на чамец во региста-

рот на чамци и формата и содржината на барањето за 

упис на податоци за настанати промени на чамецот во 

регистарот на чамци. 

 

Член 2 

Барањето за прв упис на чамец во регистарот на ча-

мци, се поднесува на образец во А-4 формат на хартија 

во бела боја. 

Барањето од ставот 1 на овој член ги содржи след-

ните податоци: назив на органот до кој се поднесува, 

зборовите „Барање за прв упис на чамец во регистарот 

на чамци“, назив на правното лице или име и презиме 

на физичкото лице подносител на барањето, седиште 

на правното лице или адреса на физичкото лице подно-

сител на барањето, ЕМБС/ЕМБГ, назначување на наме-

ната на чамецот (чамец за стопански цели, чамец за 

нестопански цели или чамец за јавни потреби), подато-

ци за чамецот (тип на чамец, материјал од кој е изгра-

ден, марка на чамец, димензии на чамец, број на кори-

то и година на производство/градба на чамец), подато-

ци за мотор/и (назначување со мотор или без мотор, 

тип на мотор/и, јачина на мотор/и, број на мотор/и и 

име на чамецот), број и датум на поднесување на бара-

њето, податоци за контакт (телефон и електронска 

пошта) и потпис на подносителот на барањето. 

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на 

овој правилник. 

  

Член 3 

Барањето за упис на податоци за настанати проме-

ни на чамецот во регистарот на чамци, се поднесува на 

образец во А-4 формат на хартија во бела боја. 

Барањето од ставот 1 на овој член ги содржи след-

ните податоци: назив на органот до кој се поднесува, 

зборовите „Барање за упис на податоци за настанати 

промени на чамецот во регистарот на чамци“, назив на 

правното лице или име и презиме на физичкото лице 

подносител на барањето, седиште на правното лице 

или адреса на физичкото лице подносител на барањето, 

ЕМБС/ЕМБГ, назначување на податоци за кој се врши 

промена за чамецот од регистарот на чамци, вид на 

настанатата промена на чамецот (промена на сопстве-

ност, промена на намената на чамецот и промена на 

технички карактеристики на чамецот), податоци за ча-

мецот (конструкција, материјал кој е вграден, димен-

зии на чамец, број на корито и година на извршена 

промена на конструкцијата на чамецот), податоци за 

мотор/и (назначување со мотор или без мотор, тип на 

мотор/и, јачина на мотор/и, број на мотор/и и име на 

чамецот), број и датум на поднесување на барањето, 

податоци за контакт (телефон и електронска пошта) и 

потпис на подносителот на барањето. 

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со от-

почнувањето на примената на член 7 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за внатрешната 

пловидба („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 31/16). 

 

Бр. 01 - 7503/1 Министер 

25 мај 2016 година за транспорт и врски, 

Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2587. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија врз основа на член 152-а, член 152-б и 
член 152-в од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014, 
15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), постапувајќи 
по барањето на Шпаркасе банка АД Скопје број УП1 
08-53 од 21.4.2016 година, изменето на ден 5.5.2016 го-
дина и дополнето на ден 11.5.2016 и 19.05.2016 година, 
на седницата одржана на ден 26.5.2016 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на правното лице Шпаркасе 

банка АД Скопје со седиште на ул. „Македонија“ 
бр.9/11 Скопје-Центар и матичен број 4558669 да стек-
не квалификувано учество во Централен депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, односно да се стекне со 
акции чиј вкупен кумулативен износ не надминува 
20% од вкупно издадените акции со право на глас од 
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје. 

2. Трансакцијата за стекнување на акциите од точка 1 
на ова Решение треба да се изврши во рок од 90 календар-
ски денови од денот на добивање на согласноста. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-53 Комисија за хартии од вредност 

26 мај 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

2588. 
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-55 
од 11.5.2016 година на седницата одржана на ден 
26.5.2016 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА  
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на лицето Филип Петрушевски од Скопје. 
2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Филип Петрушевски се дава за период 
од 5 (пет) години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Филип Петрушевски престанува да важи 
и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова ре-
шение во случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-55 Комисија за хартии од вредност 

26 мај 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

2589. 
Врз основа на член 5, член 77 став 2 и став 6 и член 

57 од Законот за преземање на акционерски друштва 
„Службен весник на РМ“ број 69/2013, 188/2013, 
166/2014, 154/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на својата седница 
одржана на ден 17.5.2016 година, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека нa лицето Сашо Давитковски, 

875 обични акции издадени од Скопски пазар АД 
Скопје  што претставуваат 1,23 % од вкупниот број на 
обични акции со право на глас, не му носат право на 
глас и право на дивиденда, поради нивно стекнување 
од страна на ова лице заедно со лицата со кои дејствува 
заеднички спротивно на одредбите од член 9 став 1 и 2 
и член 77 став 2 од Законот за преземање на акционер-
ските друштва. 

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на ова Ре-
шение, да изврши упис на ограничувањата од точка 1 
на ова решение на сметката за хартии од вредност на 
лицето Сашо Давитковски. 

3. Се забранува на акционерското друштво Скопски 
пазар АД Скопје да врши исплата на дивиденда на ак-
циите од точка 1 на ова Решение.  

4. Се задолжува лицето од точка 1 на ова решение 
да ги продаде акциите на кои им се ограничува правото 
на глас и дивиденда од точка 1 на ова решение во рок 
не подолг од 6 месеци од денот на правосилноста на 
истото, а доколку не ги продаде во утврдениот рок, 
продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисијата.  

5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова ре-
шение ќе важат додека истите се во сопственост на ли-
цето Сашо Давитковски. 

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување, освен во делот на продажбата 
на акциите од точка 4 на ова решение.  

7. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ”. 

 
Бр. УП1 08-56 Комисија за хартии од вредност 

17 мај 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

2590. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија врз основа на член 152-а, член 152-б и 
член 152-в од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014, 
15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), постапувајќи 
по барањето на Шпаркасе банка АД Скопје број УП1 
08-53 од 21.4.2016 година, изменето на ден 5.5.2016 го-
дина и дополнето на ден 11.5.2016 и 19.5.2016 година, 
на седницата одржана на ден 26.5.2016 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на правното лице Шпаркасе 

банка АД Скопје со седиште на ул. „Македонија“ 
бр.9/11 Скопје-Центар и матичен број 4558669 да стек-
не квалификувано учество во Македонска берза АД 
Скопје, односно да се стекне со акции чиј вкупен куму-
лативен износ не надминува 20% од вкупно издадените 
акции со право на глас од Македонска берза АД 
Скопје. 

2. Трансакцијата за стекнување на акциите од точка 
1 на ова Решение треба да се изврши во рок од 90 ка-
лендарски денови од денот на добивање на соглас-
носта. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-58 Комисија за хартии од вредност 

26 мај 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

2591. 

Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот 
за здравственото осигурување („Службен весник  на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 
188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2016), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 10 мај 2016 
година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА  ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА РЕФЕРЕНТНИ 
 ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА  

ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 
7/2015, 42/2015 и 191/2015), во членот 2 се вршат следните измени и дополнувања: 
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Кај ATC кодот M01AE01 – Ibuprofen таблети 400mg, во колоната 6, производителот „GALENIKA“.  се за-

менува со „FAMAR S.A“. 

Кај ATC кодот M01AE01 – Ibuprofen сируп 100mg/5ml, во колоната 6, производителот „GALENIKA“.  се 

заменува сo „ABBVIE“ 

Кај ATC кодот J01CE10 – Benzathine phenoxymethylpenicillin таблети 1.5MIU , во колоната 6, производите-

лот „KRKA“.  се заменува со „SANDOZ“. 

Кај ATC кодот J01CE10 – Benzathine phenoxymethylpenicillin таблети 1 MIU , во колоната 6, производите-

лот „KRKA“.  се заменува со „SANDOZ“. 

Кај ATC кодот J01CE10 – Benzathine phenoxymethylpenicillin сируп 750.000IU/5ml, во колоната 6, произво-

дителот „KRKA“. се заменува со „SANDOZ “.  

Кај ATC кодот S01ED01  – Timolol капки за очи 5mg/ml, во колоната 6, производителот „SEPTIMA“.  се за-

менува со „UNIMED PHARMA“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 

 

     Бр. 02–7232/1                                                                                                                          Управен одбор 

11 мај 2016 година                                                                                                                         Претседател, 

          Скопје                                                                                                                             Еленa Трпковска, с.р. 
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 www.slvesnik.com.mk                                                                                                contact@slvesnik.com.mk 
       
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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