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994. 
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 СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за служба во Армијата на Република Македонија,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 2 март 2015 година. 
   

   Бр. 08-1091/1                              Претседател 
2 март 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 СЛУЖБА 
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за служба во Армијата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12 и 29/14), во  
членот 18 по ставот 2 се додаваат три нови става 3,4 и 
5, кои гласат: 

„(3) Во случај на започната кривична постапка или 
прекршок со елементи за насилство, на сторителот на 
делото или прекршокот, времено му се одзема службе-
ното огнено оружје, со забрана за пристап и ракување 
до донесување на правосилна одлука во кривична од-
носно прекршочна постапка. 

(4) На сторителот на делото или прекршокот, вре-
мено му се одзема службеното огнено оружје, со забра-
на за пристап и ракување и кога ќе се добие известува-
ње од надлежниот центар за социјални работи дека сто-
рил семејно насилство, до правосилноста на одлуката 
на надлежен суд за привремена мерка за забрана. 

(5) Наредба за времено одземање на службено 
оружје и забраната за пристап и ракување од ставот (3) 
на овој член, ја донесува надлежното лице од членот 13 
од овој закон, во рок од 24 часа од моментот на  доби-
вање на известување од страна на Министерството за 
внатрешни работи или од друг надлежен орган за за-
почната кривична, прекршочна или граѓанска поста-
пка. “ 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (6) и (7). 
 

Член 2 
По  членот 18 се додаваат два нови члена 18-а и 18-

б, кои гласат: 
 

„Член 18-а 
Воениот и цивилен персонал на кој времено ќе му 

се одземе службеното огнено оружје и муниција, над-
лежното лице од членот 13 од овој закон, ќе го прерас-
пореди на определено време на соодветно работно мес-
то во Министерството, односно постави на соодветно 
формациско место во Армијата на кое му се ограничу-
ва пристапот и ракувањето со оружје и муниција. 

Прераспоредувањето односно поставувањето од 
став (1) на овој член трае до правосилноста на одлуката 
во кривична или прекршочна постапка, односно до до-
несување на привремена мерка за заштита од семејно 
насилство од страна на надлежен суд. 

Доколку се поведени паралелни постапки од ставот 
(2) на овој член, временото одземање на службеното 
оружје и муниција ќе трае до завршување на поста-
пката која последна ќе заврши со правосилна одлука. 

 
Член 18-б 

 Во рок од 24 часа од моментот на добиено известу-
вање од страна на Министерството за внатрешни рабо-
ти или од друг надлежен орган за започната кривична 
постапка или прекршок со елементи на насилство сто-
рено од страна на воениот и цивилниот персонал на 
служба во Армијата, надлежното лице од членот 13 од 
овој закон, задолжително го упатува лицето на психи-
јатриски и психолошки преглед,  односно на советува-
ње со психолог во Воено медицинскиот центар. 

Наодот, оцената и мислењето од психијатрискиот и 
психолошкиот преглед, односно советување со психо-
лог, задолжително содржи оцена и мислење за способ-
носта на лицето да може да биде распоредено, односно 
поставено на работно место со пристап и ракување со 
оружје и муниција. 

Врз основа на наодот, оцената и мислењето на вое-
нолекарската комисија со која е утврдена неспособнос-
та или ограничувањето на способноста за работа, лице-
то се прераспоредува на неопределено време на соод-
ветно работно место во Министерството, односно се 
поставува на соодветно формациско место во Армијата 
на кое му се ограничува пристапот и ракувањето со 
оружје и муниција. 

Начинот на спроведување на психијатриски и пси-
холошки прегледи и советувања од ставот (1) на овој 
член го пропишува министерот за одбрана.“ 

 
Член 3 

Во членот 131 став 2 во точката 28) на крајот сврз-
никот „и“ се заменува со точка запирка. 

По  точката  28) се додаваат две  нови точки 29) и 
30), кои гласат: 

„29)  прекршок со елементи на насилство; 
 30) избегнување на задолжителен психијатриски и 

психолошки преглед и советување со психолог во слу-
чај  од член 18–а од овој закон и“. 

Точката 29) станува точка 31). 
 

Член 4 
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 SHËRBIM NË 
ARMATËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për shërbim në Armatën e Republikës së 

Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër  36/2010, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12 
dhe 29/14), në nenin 18 pas paragrafit 2 shtohen tre 
paragrafë të rinj 3, 4 dhe 5 si vijojnë:  

"(3) Në rast të procedurës së filluar penale ose 
kundërvajtjes me elemente për dhunë, kryerësit të veprës 
ose kundërvajtjes, përkohësisht i merret arma e zjarrit 
zyrtare, me ndalim për qasje dhe manipulim deri në 
miratimin e vendimit të plotfuqishëm në procedurë penale 
respektivisht kundërvajtëse.  
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(4) Kryerësit të veprës ose kundërvajtjes, përkohësisht i 
merret arma zyrtare e zjarrit, me ndalim për qasje dhe 
manipulim edhe kur do të merret njoftim nga qendra 
kompetente për punë sociale se ka kryer dhunë familjare, 
deri në plotfuqishmërinë e vendimit të gjykatës kompetente 
për masë të përkohshme për ndalim.  

(5) Urdhrin për marrje të përkohshme të armës zyrtare 
të zjarrit dhe ndalimin për qasje dhe manipulim nga 
paragrafi (3) i këtij neni, e miraton personi kompetent nga 
neni 13 i këtij ligji, në afat prej 24 orësh nga momenti i 
marrjes së njoftimit nga ana e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme ose nga organ tjetër kompetent për procedurë 
të filluar penale, kundërvajtëse ose civile.“ 

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (6) dhe (7). 
 

Neni 2 
Pas nenit 18 shtohen dy nene të reja 18-а dhe 18-b, si 

vijojnë: 
 

"Neni 18-a 
Personelin ushtarak dhe civil të cilit përkohësisht do t’i 

merret arma zyrtare e zjarrit dhe municioni, personi 
kompetent nga neni 13 të këtij ligji, do ta risistemojë në 
kohë të caktuar në vend adekuat të punës në Ministri, 
respektivisht vendos në vend adekuat të formacionit në 
Armatë në të cilin i kufizohet qasja dhe manipulimi me 
armë dhe municion.  

Risistemimi përkatësisht vendosja nga paragrafi (1) i 
këtij neni zgjat deri në plotfuqishmërinë e vendimit në 
procedurë penale ose kundërvajtëse, respektivisht deri në 
miratimin e masës së përkohshme për mbrojtje nga dhuna 
familjare nga ana e gjykatës kompetente.  

Nëse janë ngritur procedura paralele nga paragrafi (2) i 
këtij neni, heqja e përkohshme e armës zyrtare dhe 
municionit do të zgjasë deri në përfundimin e procedurës e 
cila do të përfundojë e fundit me vendim të plotfuqishëm.  

 
Neni 18-b 

 Në afat prej 24 orësh nga momenti i marrjes së 
njoftimit nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme ose 
nga ana e ndonjë organi tjetër kompetent për procedurë të 
filluar penale ose kundërvajtje me elemente të dhunës të 
kryer nga ana e personelit ushtarak dhe civil në shërbim në 
Armatë, personi kompetent nga neni 13 i këtij ligji, 
detyrimisht e dërgon personin në kontroll psikiatrik dhe 
psikologjik, respektivisht në këshillim me psikolog në 
Qendrën Mjekësore Ushtarake.  

Konstatimi, vlerësimi dhe mendimi nga kontrolli 
psikiatrik dhe psikologjik, respektivisht këshillimi me 
psikolog, në mënyrë të obligueshme përmban vlerësim dhe 
mendim për aftësinë e personit që të mund të sistemohet, 
respektivisht vendoset në vend pune me qasje dhe 
manipulim me armë dhe municion.  

Në bazë të konstatimit, vlerësimit dhe mendimit të 
komisionit të mjekëve ushtarakë me të cilin është 
konstatuar paaftësia ose kufizimi i aftësisë për punë, 
personi risistemohet me kohë të pacaktuar në vend adekuat 
pune në Ministri, respektivisht vendoset në vend adekuat të 
formacionit në Armatë në të cilin i kufizohet qasja dhe 
manipulimi me armë dhe municion.  

Mënyrën e zbatimit të kontrolleve psikiatrike dhe 
psikologjike, dhe këshillimeve paragrafi (1) i këtij neni e 
përcakton ministri i Mbrojtjes." 

 
Neni 3 

Në nenin 131 paragrafi 2 në pikën 28) në fund lidhëza 
"dhe" zëvendësohet me pikëpresje.  

Pas pikës 28) shtohen dy pikë të reja 29) dhe 30), si 
vijon:  

"29) kundërvajtje me elemente  të dhunës;  
 30) shmangie e kontrollit të obligueshëm psikiatrik 

dhe psikologjik dhe këshillimit me psikolog në raste nga 
neni 18-a të këtij ligji dhe". 

Pika 29) bëhet pikë 31).  

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
___________ 

995. 
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 

ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 2 март 2015 година. 
   

   Бр. 08-1092/1                              Претседател 
2 март 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 ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за извршување на санкциите („Службен 
весник на Република Македонија“ брoj 2/2006, 57/2010, 
170/13, 43/14 и 166/14) по членот 54-п, се додаваат че-
тири нови членови 54-р, 54-с, 54-т и 54-ќ, кои гласат: 

 
"Член 54-р 

(1) На припадник на затворската полиција времено 
ќе му се одземе службеното огнено оружје и муници-
јата, кога установата ќе добие известување од надлеж-
на институција, за започната постапка против него за 
сторено кривично дело или прекршок со елементи на 
насилство, до правосилноста на одлуката во кривич-
ната, односно прекршочната постапка. 

(2) На припадник на затворската полиција времено 
ќе му се одземе службеното огнено оружје и муници-
јата, кога установата ќе добие известување од надлеж-
ниот центар за социјални работи дека сторил семејно 
насилство, до правосилноста на одлуката на надлежен 
суд за привремена мерка за забрана. 

 (3) Одземањето на службеното огнено оружје и му-
ницијата од ставовите (1) и (2) од овој член, трае до 
завршувањето на постапката која последна ќе заврши 
со правосилна одлука. 

 (4) Одземањето на огненото оружје и муницијата 
ќе се изврши согласно прописите од член 54-б став 7 
од овој закон. 

       
Член 54-с 

(1) Припадник на затворската полиција на кој времено 
ќе му се одземе службеното огнено оружје и муницијата, 
директорот на установата во која е вработен припадникот 
на затворската полиција, ќе го распореди на определено 
време на соодветно работно место без овластување за но-
сење и употреба на службено огнено оружје. 

(2) Распоредувањето од став (1) на овој член е до 
правосилноста на одлуката во кривичната постапка, 
прекршочната постапка,  односно правосилната одлука 
од член 54-р став (2) од овој закон.  


