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Neni 8 
Në nenin 90 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
“Drejtoria për Çështjet e Luftëtarëve dhe Invalidëve të 

Luftës mban evidencë për shfrytëzuesit e të drejtave të këtij 
ligji, aktvendimet e miratuara dhe pagesat e realizuara në 
pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme 
administrative, që përmban: të dhëna personale për 
shfrytëzuesin e të drejtës, llojin dhe shumën e të drejtës së 
realizuar, konstatim dhe mendim të miratuar në shkallë të 
parë dhe të dytë të komisionit mjekësor, nevojë për 
kontroll mjekësor me datën e kontrollit mjekësor dhe 
pagesat e realizuara mjekësore të shfrytëzuesve të të 
drejtave të këtij ligji.” 

 
Neni 9 

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të 
miratohen në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.  

 
Neni 10 

Procedurat e nisura deri në ditën e fillimit të zbatimit të 
këtij ligji do të përfundohen në pajtim me ligjin me të cilin 
kanë filluar. 

 
Neni 11 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse do 
të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për 
procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me 
nenin 141 te Ligjit për procedurë të përgjithshme 
administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 124/15). 

__________ 

844. 
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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И 

ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
спречување и заштита од дискриминација, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 16 февруари 2016 година. 

  
Бр. 08-1074/1   Претседател 

16 февруари 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 СПРЕЧУВАЊЕ  

И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за спречување и заштита од дискрими-

нација  („Службен весник на Република Македонија” 
број 50/10, 44/14 и 150/15),  во членот 18 точка 5) али-
неја 4 запирката се заменува со сврзникот „или“.  

Во алинејата 5 сврзникот „или“ се брише.  
Алинејата 6 се брише. 

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

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PARANDALIM 

DHE MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI 
 

Neni 1 
Në Ligjin për parandalim dhe mbrojtje nga 

diskriminimi ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër  50/10, 44/14 dhe 150/15) në nenin 18 
pika 5) në alinenë 4 presja zëvendësohet me lidhëzën 
"ose".   

Në alinenë 5 lidhëza "ose" shlyhet.   
Alineja 6 shlyhet.  

 
Neni 2 

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

__________ 

845. 
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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДОМУВАЊЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за домување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 16 февруари 2016 година. 

  
Бр. 08-1075/1   Претседател 

16 февруари 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 ДОМУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за домување („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 99/2009, 57/10, 36/11, 54/11, 
13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14 и 146/15), во член 10 
по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои 
гласат: 

„(5) Доказите за исполнетост на условите од ставот 
(4) на овој член, ги прибавува овластеното службено 
лице од Регулаторната комисија за домување кое ја во-
ди постапката за издавање на лиценца за управител, 
кое е должно во рок од три дена од денот на приемот 
на барањето да ги побара доказите од надлежниот ја-
вен орган.  
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(6) Овластено службено лице од надлежниот јавен 
орган е должно бараните докази од ставот (5) на овој 
член да ги достави во рок од три дена од денот на прие-
мот на барањето.“ 

Ставовите (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12) ста-
нуваат ставови (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) и (14). 

 
Член 2 

Во членовите 93 став (5), 97 став (3) и 118 став (3) 
зборот „писмено“ се брише. 

 
Член 3 

Во членот 95 став (4) зборовите: „во писмена 
форма“ се бришат. 

       
Член 4 

Во членот 98 став (4) зборовите: „во рок од 45 
дена“ се заменуваат со зборовите: „во рок од 30 дена“. 

 
Член 5 

Членот 98-а се брише. 
 

Член 6 
Во членот 105-а став (1) по зборовите: „јавен оглас 

кој“ се додаваат зборовите: „го објавува Владата на Ре-
публика Македонија“, а зборовите: „се објавува“ се 
бришат. 

Во ставот (2) точка 5) алинеја 4 запирката на крајот 
на реченицата заменува со сврзникот „или“.  

Алинејата 6 се брише. 
 

Член 7 
По членот 126 се додава нов член 126-а, кој гласи: 
 

„Член 126-а 
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на овластено 
службено лице во Регулаторната комисија за домување 
ако не ги побара доказите по службена должност во ро-
кот утврден во членот 10 став (5) од овој закон.    

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на овластено-
то службено лице од надлежниот јавен орган од кој се 
побарани доказите ако не ги достави бараните докази 
во рокот утврден во членот 10 став (6) од овој закон.“ 

 
Член 8 

Во членот 128 зборовите: „членовите 125 ставови 
(1) и (2) и 127 став (1)” се заменуваат со зборовите: 
„членот 125 ставови (1) и (2), членот 126-а и членот 
127 став (1)“. 

    
Член 9 

Започнатите постапки до денот на започнување на 
примената на овој закон ќе завршат согласно со зако-
нот по кој биле започнати. 

 
Член 10 

Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 од овој 
закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето 
на примената на Законот за општата управна постапка, 
согласно со членот 141 од Законот за општата управна 
постапка („Службен весник на Република Македонија“ 
број 124/15). 

 
Член 11 

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 LIGJIT 

PËR BANIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për banim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër 99/2009, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 
55/13, 163/13, 42/14, 199/14 dhe 146/15) në nenin 10 pas 
paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe (6), si 
vijojnë: 

“(5) Dëshmitë për plotësimin e kushteve  nga paragrafi 
(4) i këtij neni, i siguron personi i autorizuar zyrtar nga 
Komisioni Rregullator për Banim që e udhëheq procedurën 
për lëshim të licencës për drejtor, që është i detyruar në 
afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës t’i 
kërkojë dëshmitë nga organi publik kompetent  

(6) Personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent 
publik është i detyruar  dëshmitë e kërkuara  nga paragrafi 
(5) i këtij neni  të dorëzojë  në  afat  prej tri ditëve  nga dita 
e pranimit të kërkesës.” 

Paragrafët (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dhe  (12) 
bëhen  paragrafë (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) dhe 
(14). 

 
Neni 2 

Në nenin 93 paragrafin (5), nenin 97 paragrafin (3) dhe 
nenin 118 paragrafin (3) fjala “shkrim” shlyhet. 

 
Neni 3 

Në nenin 95 paragrafi (4) fjalët: “në formë me shkrim” 
shlyhen.  

       
Neni 4 

Në nenin 98 paragrafin (4) fjalët: “në afat prej 45 
ditësh” zëvendësohen me fjalët: “në afat prej 30 ditësh” . 

 
Neni 5 

Neni 98-a shlyhet. 
 

Neni 6 
Në nenin 105-a paragrafin (1) pas fjalëve: ”konkurs 

publik që” shtohen fjalët: “e shpall qeveria e Republikës së 
Maqedonisë”, ndërsa fjala ”shpallet” shlyhet. 

Në paragrafin (2) pikën 5) në alinenë 4 presja në fund 
të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “ose”.  

Alineja 6 shlyhet. 
 

Neni 7 
Pas nenit 126  shtohet neni i ri 126-a, si vijon: 
 

“Neni 126-a 
(1) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë 

me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të 
autorizuar zyrtar në Komisionin Rregullator për Banim 
nëse nuk i kërkon dëshmitë me detyrë zyrtare në afatin e 
përcaktuar në nenin 10, paragrafi (5) të këtij ligji.    

(2) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë 
me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të 
autorizuar zyrtar në organin publik kompetent  nga i cili 
janë kërkuar dëshmitë nëse nuk i dorëzon dëshmitë e 
kërkuara në afatin e përcaktuar në nenin 10 paragrafi (6) të 
këtij ligji. “ 

 
Neni 8 

Në nenin 128 fjalët: “nenet 125 paragrafët (1) dhe (2) 
dhe 127 paragrafi (1)” zëvendësohen me fjalët:”neni 125 
paragrafët (1) dhe (2), neni 126-a dhe  neni 127 paragrafi 
(1)”. 
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Neni 9 
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit 

të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të 
cilit kanë filluar. 

 
Neni 10 

Dispozitat e neneve 1, 2, 3, 4, 5, 7 dhe 8 të këtij ligji do 
të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për 
procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me 
nenin 141 të Ligjit  për procedurë të përgjithshme 
administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikë së 
Maqedonisë numër 124/15). 

 
Neni 11 

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

__________ 

846. 
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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ 

И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ  СООБРАЌАЈ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за превоз на опасни материи во патниот 
и железничкиот  сообраќај, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 16 февруари 2016 година. 

  
Бр. 08-1076/1   Претседател 

16 февруари 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 ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО  

ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ  СООБРАЌАЈ 
  

Член 1 
Во Законот за превоз на опасни материи во патниот 

и железничкиот сообраќај („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“  број 92/2007, 161/2009, 17/11, 54/11, 
13/13, 163/13, 38/14, 166/14, 116/15 и 193/15), членот 7-
д се менува и гласи: 

„Превозникот барањето за добивање на одобрение-
то го поднесува до Министерството за транспорт и 
врски со точно наведување на бројот на моторните во-
зила со кои ќе го врши превозот, податоци за бројот на 
приклучните возила и писмени докази за исполнување 
на условите од членот 7-г од овој закон. 

Одобрението се издава најдоцна во рок од 15 дена 
од денот на приемот на барањето за негово издавање. 

Против решението на Министерството за транспорт 
и врски со кое барањето за издавање на одобрение се 
одбива може да се изјави жалба во рок од 15 дена од 
денот на приемот на решението до Државната комисија 
за одлучување во управна постапка и постапка од рабо-
тен однос во втор степен. 

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 
овој член ги пропишува министерот за транспорт и 
врски. 

Начинот за издавање и одземање на одобрението за 
превоз на опасни материи во патниот сообраќај го про-
пишува министерот за транспорт и врски.“ 
 

Член 2 
Во членот 7-е став 3 зборовите: „Комисијата на 

Владата на Република Македонија за решавање на уп-
равни работи во втор степен од областа на транспорт и 
врски“ се заменуваат со зборовите: „Државната коми-
сија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен“.  
 

Член 3 
Во членот 12 став 1 зборот „министерот“ се замену-

ва со зборот „Mинистерството“. 
 

Член 4 
Во членот 20-в став 7 зборот „Mинистерот“ се заме-

нува со зборот „Mинистерството“. 
 

Член 5 
Во членот 37 зборот „министерот“ се заменува со 

зборот „Министерството“, а зборовите: „директорот 
на“ се бришат. 
 

Член  6 
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се до-

несе во рок од три месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 7 

Започнатите постапки до денот на започнување на 
примената на овој закон ќе завршат согласно со зако-
нот по кој биле започнати. 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува со денот на за-
почнувањето на примената на Законот за општа управ-
на постапка, согласно со членот 141 од Законот за оп-
шта управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ број 124/15). 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR 

TRANSPORT TË MATERIEVE TË RREZIKSHME  
NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR DHE 

HEKURUDHOR 
  

Neni 1 
Në Ligjin për transport të materieve të rrezikshme në 

komunikacionin rrugor dhe hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 92/2007, 161/2009, 
17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14  116/15 dhe 
193/15) neni 7-d ndryshon si vijon: 

"Transportuesi kërkesën për marrjen e lejes e 
parashtron në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve me 
theksim të saktë të numrit të automjeteve motorike me të 
cilat do të bëhet transporti, të dhëna për numrin e makinave 
të rimorkiuara  dhe dëshmi me shkrim për plotësimin e 
kushteve nga neni 7-g të këtij ligji. 

Leja lëshohet më së voni në afat prej 15 ditë nga dita e 
pranimit të kërkesës për lëshimin e saj. 


