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кедонија“ број 44/11) одредбите на членовите 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 16, 17, 18, 19 и 61, нема да се применуваат од 
денот на влегување во сила на овој закон до влегување-
то на Република Македонија во Европска унија. 

 
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 DOGANOR 

 
Neni 1 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 
doganor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 48/10) dispozitat e neneve 5, 7, 8, 10 dhe 13, si dhe 
në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit doganor 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
44/11) dispozitat e neneve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 19 
dhe 61, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji deri në aderimin e Republikës së Maqedonisë në 
Bashkimin Evropian. 

 
Neni 2 

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

__________ 

279. 
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 ДАНОКОТ НА 

ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за данокот на додадена вредност, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 јануари 2015 година. 
  
  Бр. 08-476/1                                Претседател 

28 јануари 2015 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 ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

 
Член 1 

Во Законот за данокот на додадена вредност 
(„Службен весник на Република Македонија” брoj 
44/1999, 86/1999, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 
101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 
95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 
130/14), во членот 23 точка 19-а на крајот од реченица-
та сврзникот “и“ се заменува со точка и запирка. 

Пo точката 19-а се додава нова точка 19-б која 
гласи: 

“19-б. Употреба на јавните патишта за моторни и 
приклучни возила (патна такса) и“. 

 
Член 2 

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 TATIM MBI VLERËN E SHTUAR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tatim mbi vlerën e shtuar ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/1999, 
86/1999, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 
24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 dhe 130/14), në nenin 
23 pika 19-a në fund të fjalisë lidhëza "dhe" zëvendësohet 
me pikëpresje.  

Pas pikës 19-a shtohet pikë e re 19-b si vijon:  
"19-b. Përdorimi i rrugëve publike për automjete 

motorike dhe rimorkio (taksa rrugore) dhe". 
 

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
__________ 

280. 
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 ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ  

ПРИ РАБОТА 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за безбедност и здравје при работа, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 јануари 2015 година. 
  
  Бр. 08-477/1                                 Претседател 

28 јануари 2015 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

 
Член 1 

Во Законот за безбедност и здравје при работа 
(“Службен весник на Република Македонија” брoj 
92/2007, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13 и 158/14) 
во членот 22 по ставот (5) се додава нов став (6), кој 
гласи: 
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„(6) За вработените кои имаат пристап и ракуваат 
со службено огнено оружје, покрај стандарден мини-
мум на систематскиот преглед од ставот (5) на овој 
член истиот содржи и психијатриски и психолошки 
преглед, а задолжително завршува со наод дали лицето 
е способно да ги врши работите на работното место за 
носење, пристап и употреба на службено огнено 
оружје.“ 

Ставот (6) станува став (7). 
 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.  

__________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURI DHE 

SHËNDET GJATË PUNËS 
 

Neni 1 
Në Ligjin për siguri dhe shëndet gjatë punës ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 92/2007, 
136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13  dhe 158/14) në nenin  
22 pas paragrafit  (5) shtohet paragraf i ri  (6), si vijoni: 

 "(6) Për të punësuarit që kanë qasje dhe manipulojnë 
me armë zyrtare të zjarrit, krahas minimumit standard të 
kontrollit sistematik nga paragrafi (5) i këtij neni, i njëjti 
përmban edhe kontroll psikiatrik dhe psikologjik, ndërsa 
detyrimisht përfundon me konstatim nëse personi është i 
aftë që t'i kryejë punët në vendin e punës për mbajtje, qasje 
dhe përdorim të armës zyrtare të zjarrit."  

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7)   
 

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.   
__________ 

281. 
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 ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАРТИСКИ 

ИСТРАЖУВАКО-АНАЛИТИЧКИ ЦЕНТРИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за партиски истражувачко-аналитички 
центри, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 28 јануари 2015 година. 

  
  Бр. 08-478/1                                 Претседател 

28 јануари 2015 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 ПАРТИСКИ ИСТРАЖУВАЧКО-АНАЛИТИЧКИ 

ЦЕНТРИ 

 

Член 1 

Во Законот за партиски истражувачко-аналитички 

центри („Службен весник на Република Македонија“ 

број 23/13) во членот 4 став (1) по зборовите: „најмалку 

две“ се додава зборот „лица“, а запирката и зборовите: 

„а најмногу четири лица„ се бришат. 

Ставот (3) се брише. 

Ставот (4), кој станува став (3) се менува и гласи: 

„Раководителот на ПИАЦ и вработените во ПИАЦ 

за својата работа ќе добива месечен надоместок“. 

Ставот (5) станува став (4). 

Во ставот (6), кој станува став (5) по зборовите: 

„има минимум високо образование“ се става точка и 

текстот до крајот на ставот се брише. 

 

Член 2 

Во членот 6 став (5) по зборовите: „материјално ра-

ботење“ се става точка, а запирката, зборовите: „и тоа“ 

и двете алинеи на овој став се бришат. 

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 

„(7) Секој од формираните ПИАЦ, согласно ставот 

(1) на овој член,  годишно од Буџетот на Република 

Македонија дополнително добива по 10.000 евра во де-

нарска противвредност, кои исклучиво ќе се користат 

за обуки на вработените.“ 

 

Член 3 

По членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи: 

 

„Член 7-а 

Партијата може од свои средства да обезбеди до-

полнителни финансиски средства за ПИАЦ.“ 

 

Член 4 

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 QENDRA ANALITIKE-HULUMTUESE 

PARTIAKE 

 

Neni 1 

Në Ligjin për qendra analitike-hulumtuese partiake 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 

23/13) në nenin 4 paragrafi (1) pas fjalëve: "së paku dy" 

shtohet fjala "persona", kurse presja dhe fjalët: "e më së 

shumti katër persona" fshihen. 

Paragrafi (3) fshihet. 

Paragrafi (4), që bëhet paragraf (3) ndryshohet si vijon: 


