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(3) Për zbatimin e masës mjekim mjekësor-
farmakologjik, gjykata nga paragrafi (2) i këtij neni, pa 
prolongim do të miratojë urdhëresë për arrestim të 
detyrueshëm të personit, të cilën e dorëzon në polici. Nëse 
personi nuk mund të arrestohet gjykata do të shpallë 
fletarrest për gjetjen dhe arrestimin e personit.  

(4) Shpenzimet për arrestimin e detyrueshëm janë në 
ngarkim të personit.  

 
Neni 257-e 

Shpenzimet e zbatimit të masës mjekim mjekësor-
farmakologjik janë në ngarkim të Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë. 

         
Neni 257-zh 

(1) Drejtoria për Zbatimin e Sanksioneve vendos dhe 
mban evidencë të veçantë për personat e gjykuar të cilëve u 
është shqiptuar masa mjekim mjekësor-farmakologjik.  

(2) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së 
evidencës i përcakton ministri i Drejtësisë." 

 
Neni 2 

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të 
miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 3 

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

_________ 

5156. 
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 

ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И 
МАЖИТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за еднакви можности на жените и ма-
жите, 

што Собранието на Република Македонија го доне- 
се на седницата одржана на 10 ноември 2014 година. 

 
Бр. 07– 4223/1                         Претседател 

10 ноември 2014 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  ЕДНАКВИ  МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И 

МАЖИТЕ 
 

Член  1 
Во Законот за еднакви можности на жените и мажи-

те („Службен весник на Република Македонија“ број 
6/12) во членот 6 по ставот (4) се додава нов став  (5), 
кој гласи: 

„(5) Министерот за труд и социјална политика во 
согласност со министерот за образование и наука го 
пропишува  начинот на  вршење на анализата од став 
(4) на овој член.“ 

 
Член 2 

Во членот 8 по ставот (4) се додава нов став (5), кој 
гласи: 

„(5) Министерот за труд и социјална политика ги 
пропишува формата и содржината на годишниот из-
вештај од став (4) на овој член и начинот на спроведу-
вање на  планот за имплементација од ставот (3) на 
овој член .“ 

 
Член 3 

Во членот 11 по ставот (9) се додава нов став (10), 
кој гласи: 

„(10) Министерот за труд и социјална политика  ги  
пропишува формата  и  содржината на извештајот од 
ставот (8) на овој член,.“ 

          
Член  4 

Во членот 14 став (7) по зборот „ координатор“ се 
додаваат зборовите: „и заменик координатор.“  

 
Член 5 

Во член 15  по ставот (1) се додава нов став (2), кој 
гласи: 

„Министерот за труд и социјална политика ги про-
пишува формата и   содржината на извештајот од став 
(1) на овој член.“ 

 
Член  6 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за еднакви можности на жени-
те и мажите. 

 
Член 7 

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

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIN 
PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË FEMRAVE 

DHE MESHKUJVE 
     

Neni 1 
Në Ligjin për mundësi të barabarta të femrave dhe 

meshkujve ("Gazeta Zyrtare e Republikën e Maqedonisë" 
numër 6/12) në nenin 6 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i 
ri (5), si vijon: 

"(5) Ministri i Punës dhe Politikës Sociale në pajtim me 
ministrin e Arsimit dhe Shkencës e përcakton mënyrën e 
kryerjes së analizës nga paragrafi (4) i këtij neni." 

 
Neni 2 

Në nenin 8 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si 
vijon: 

"(5) Ministri i Punës dhe Politikës Sociale i përcakton 
formën dhe përmbajtjen e raportit vjetor nga paragrafi (4) i 
këtij neni dhe mënyrën e zbatimit të planit për 
implementim nga paragrafi (3) i këtij neni." 
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Neni 3 

Në nenin 11 pas paragrafit (9) shtohet paragraf i ri (10), 

si vijon: 

"(10) Ministri i Punës dhe Politikës Sociale i përcakton 

formën dhe përmbajtjen e raportit nga paragrafi (8) i këtij 

neni,." 

          

Neni 4 

Në nenin 14 paragrafi (7) pas fjalës "koordinator" 
shtohen fjalët: "dhe zëvendëskoordinator."  

 
Neni 5 

Në nenin 15 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon: 

"Ministri i Punës dhe Politikës Sociale i përcakton 
formën dhe përmbajtjen e raportit nga paragrafi (1) i këtij 
neni." 

 
Neni 6 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për mundësi të barabarta të femrave dhe 
meshkujve. 

 
Neni 7 

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

________ 

5157. 
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 ПРЕВОЗ 

ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-ње 

на Законот за превоз во патниот сообраќај, 

што Собранието на Република Македонија го доне-се 

на седницата одржана на 10 ноември 2014 година. 

 

Бр. 07 – 4224/1                      Претседател 

10 ноември 2014 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 ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Во Законот за превоз во патниот сообраќај („Служ-

бен весник на Република Македонија“ брoj 68/2004, 
127/2006, 11420/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 
23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 112/14) во членот 
8 по став 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат: 

„Лиценца за меѓуопштински линиски превоз на 
патници и лиценца за меѓународен линиски превоз на 
патници се издава само на превозници кои поседуваат 
возила со минимум Еуро 2 еколошки стандард. 

Одредбите од став 1 точка 6) на овој член не се од-
несуваат за добивање на лиценца за вршење на авто 
такси превоз на патници за трговец поединец.“ 

Ставовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат ставови 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 

  
Член 2 

Во членот 33 ставот 1 се менува и гласи: 
„Возни билети исклучиво се продаваат преку уни-

фициран електронски систем со електронско плаќање 
на билетите“. 

Ставот 2 се брише. 
Ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 2, 3, 4, 5 и 6. 
Во ставот 4 кој станува став 3 зборовите: „Превоз-

никот и автобуската станица може да продаваат возни 
билети“ се заменуваат со зборовите: „Возни билети мо-
же да се продаваат само за“. 

 
Член 3 

Во членот 43 по ставот 5 се додава нов став 6 кој 
гласи: 

„По исклучок за превоз на војни лица од дома до 
работа и обратно списокот на патници не е составен 
дел на договорот за извршување на превозот. При пре-
возот на војни лица од дома до работа и обратно задол-
жително е во возилото од страна на корисникот на пре-
возот да има лице кое ќе биде задолжено со список на 
патници кои се превезуваат.“ 

Ставовите 6, 7, 8 и 9 стануваат ставови 7, 8, 9, и 10. 
 

Член 4 
Во членот 64 во ставот 4 точката на крајот од рече-

ницата се брише и се додаваат зборовите „за стоката 
која е во возилото.“ 

 
Член 5 

Во член 70 по ставот 5 се додава нов став 6 кој 
гласи:  

„Странскиот превозник меѓународната транспортна 
дозвола не смее да ја даде на друг превозник ниту да ги 
преправа или да ги менува впишаните податоци. Доз-
волата уредно и во целост се пополнува пред започну-
вање на превозот на територија на Република Македо-
нија.“ 

Во ставот 6 кој станува став 7 по зборот „стоки” се 
става запирка и се додаваат зборовите „уредно попол-
нета.“ 

Ставовите 7, 8 и 9 стануваат ставови 8, 9 и 10, 
По  ставот 10 се додава нов став 11 кој гласи: 
„Странскиот превозник ако е од држава потписник 

на ЦМР конвенција, за стоката која ја превезува мора 
во возилото да има уредно пополнет ЦМР образец на 
товарен лист, а податоците наведени во привремената 
(ЦОЛЛ) сообраќајна дозвола и/или  сообраќајна дозво-
ла за возило, дефинираат од која држава е превозни-
кот.“  

 
Член 6 

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

„Член 70-а 
Правните лица, трговци поединци, физички лица, 

кои самостојно вршат дејност, при вршење  меѓунаро-
ден  промет  на стока, должни се пред утовар или рас-
товар на стока  да проверат дали странскиот превозник 
има меѓународна транспортна дозвола, дали е правил-
но употребена, пополнета и/или дали ЕКМТ дозвола е 
соодветна.  


