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5327. 
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 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за инспекциски надзор, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 3 ноември 2015 година. 
   
      Бр. 08-5156/1                              Претседател 
3 ноември 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 ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

 
Член 1 

Во Законот за инспекциски надзор („Службен вес-
ник на Република Македонија„ број 50/10, 162/10, 
157/11, 147/13, 41/14 и 33/15), во членот 19 по ставот 
(10) се додаваат три нови става (11), (12) и (13), кои 
гласат: 

„(11) Инспекцискиот совет ќе определи одговорно 
лице од редот на вработените во советот кое ќе врши 
проверка дали пријавените кандидати за полагање на 
испитот го исполнуваат условот од ставот (2) на овој 
член. 

(12) Доколку кандидатот не го исполнува условот 
од ставот (2) на овој член, одговорното лице ќе донесе 
решение со кое му го одбива барањето за полагање, 
против кое незадоволниот кандидат може да поведе уп-
равен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на решението. 

(13) На одговорното лице од ставот (11) на овој 
член за секоја одржана испитна сесија му следува па-
ричен надоместок, во износ од една третина од просеч-
ната нето плата во Република Македонија, за што Ин-
спекцискиот совет донесува решение.“ 

Ставовите (11), (12) и (13) стануваат ставови (14), 
(15) и (16).  

 
Член 2 

Во членот 19-в по ставот (6) се додаваат четири но-
ви става (7), (8), (9) и (10), кои гласат: 

„(7) Овластеното правно лице кое технички го 
спроведува испитот е должно да го блокира радио 
фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на 
испитот за време на спроведување на испитот. 

(8) Агенцијата за електронски комуникации (во на-
тамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на 
блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во прос-
торијата за полагање на испитот, со цел да се спречи 
секаков вид на електронска комуникација со околината 
надвор од просторијата за полагање на испитот. 

(9) АЕК во просторијата за полагање на испитот 
инсталира мерна опрема која обезбедува електронски 
запис од извршените мерења во траење од 30 дена и ис-
тите се складираат во централниот контролен систем 
на АЕК. 

(10) АЕК формира тричлена комисија која изготву-
ва  извештај врз основа на електронските записи скла-
дирани во централниот контролен систем на АЕК и ис-
тиот го доставува до Инспекцискиот совет најдоцна во 
рок од 15 дена од завршување на испитот.“ 

Ставовите (7), (8), (9), (10) и (11) стануваат ставови 
(11), (12), (13), (14) и (15). 

Ставот (12) кој станува став (16) се менува и гласи: 
„На кандидатот кој при полагањето постапува спро-

тивно од ставовите (11), (12) и (13) на овој член нема 
да му се дозволи натамошно полагање на испитот и му 
се изрекува забрана за полагање на  испитот за инспек-
тор во траење од три години, за што претседателот на 
Инспекцискиот совет донесува решение против кое мо-
же да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок 
од 30 дена од денот на приемот на решението.“ 

 
Член 3 

Во членот 19-г став (5) се менува и гласи: 
„Инспекцискиот совет двапати годишно врши заме-

на на најмалку 30% на прашањата и на студиите на 
случај од базите со нови прашања и студии на случај.“ 

По ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), 
кои  гласат: 

 “(7) Комисијата од ставот (2) на овој член се соста-
нува најдоцна во рок од 15 дена по секој одржан испит 
за инспектор и врши ревизија на спроведување на ис-
питот, вклучувајќи и дали испитот го полагале канди-
дати кои ги исполнуваат условите за полагање на испи-
тот согласно со членот 19 став (11) од овој закон, за 
што доставува извештај до претседателот на Инспек-
цискиот совет. 

(8) На членовите на Комисијата за ревизија на го-
дишно ниво им следува паричен надоместок, во износ 
од една третина од просечната нето плата во Република 
Македонија, за што Инспекцискиот совет донесува ре-
шение.”   

 
Член 4 

Во членот 19-д по ставот (4) се додава нов став (5), 
кој гласи: 

„(5) Кандидатите на кои им е одобрено барањето за 
полагање на испитот и јавноста се информираат за да-
тумот и времето на полагање на испитот, најмалку 
осум дена пред одржување на испитот преку веб стра-
ницата на Инспекцискиот совет и Јавниот радиодифу-
зен сервис.“ 

 
Член 5 

Во членот 63 став (1) во воведната реченица зборо-
вите: „2.000 до“ се бришат.  

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 

правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице 
во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој 
член.“ 

Во ставот (3) зборовите: „1.000 до 1.500“ се замену-
ваат со зборовите: „300 до 450“. 

 
Член 6 

Во членот 63-а став (1) зборовите: „1.500 до 3.000“ 
се заменуваат со зборовите: „1.000 до 2.000“, во алине-
јата 2 сврзникот „и“ се заменува со запирка, во алинеја-
та 3 точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава 
нова алинеја 4, која гласи: 
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„- не донесе решение со кое на кандидатот му се из-
рекува забрана за полагање на испит за администрати-
вен инспектор во траење од три години, согласно со 
членот 19-в став (16) од овој закон.“ 

Во ставот (2) зборовите: „7.500 до 15.000“ се заме-
нуваат со зборовите: „2.000 до 4.000“. 

Во ставот (3) зборовите: „1.500 до 3.000“ се замену-
ваат со зборовите: „1.000 до 2.000“. 

 
Член 7 

Во членот 63-б во воведната реченица зборовите: 
„7.500 до 15.000“ се заменуваат со зборовитe: „2.000 до 
4.000“. 

 
Член 8 

По членот 63-б се додава нов член 63-в, кој гласи: 
 

“Член 63-в 
„(1) Со глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе се казни одговорното лице од чле-
нот 19 став (11) од овој закон, доколку не донесе реше-
ние за одбивање на барањето за полагање на кандидат 
кој не ги исполнува пропишаните услови согласно со 
членот 19 став (12) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе се изрече на овластеното правно лице 
кое го спроведува испитот, доколку не го блокираат ра-
дио фреквенцискиот опсег  во просторијата за полага-
ње на испитот согласно со членот 19-в став (7) од овој 
закон. 

(3) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој за 
време на полагањето на испитот користи закони, зако-
ни со коментар и објаснување, мобилен телефон, пре-
носни компјутерски уреди и други технички и инфор-
матички средства, претходно подготвени предмети и 
слично согласно со членот 19-в став (8) од овој закон. 

 (4) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност ќе им се изрече на членовите на 
Комисијата ако во рок од 15 дена по секој одржан ис-
пит за инспектор не извршат ревизија на спроведување 
на испитот, или не достават извештај до Инспекциски-
от совет согласно со членот 19-г став (7) од овој за-
кон.“  

 
Член 9 

Членот 64 се менува и гласи: 
 „(1) За прекршоците од членот 63, 63-а и 63-б од 

овој закон, надлежниот инспектор е должен на стори-
телот на прекршокот да му издаде прекршочен платен 
налог согласно со Законот за прекршоци. 

(2) Надлежниот инспекторот е должен да води еви-
денција за издадените прекршочни платни налози и за 
исходот на покренатите постапки.  

(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се со-
бираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име 
и презиме, односно назив на сторителот на прекршо-
кот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, 
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен на-
лог и исходот од постапката. 

(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се 
чуваат пет години од денот на внесувањето во еви-
денцијата. 

(5) Формата и содржината на прекршочниот платен 
налог ги пропишува министерот за информатичко оп-
штество и администрација.“ 

 
Член 10 

По членот 64 се додаваат два нови члена 64-а и 64-
б, кои гласат: 

„Член 64-а 
За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна 

постапка води и прекршочна санкција изрекува надле-
жен суд.   

 
Член 64-б 

Одмерувањето на висината на глобата за правно ли-
це се врши согласно со  Законот за прекршоците.“ 

 
Член 11 

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се 
донесе во рок од 30 дена од  денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 12 

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

_________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR 

MBIKEQYRJE INSPEKTUESE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbikëqyrje inspektuese ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë " numër 50/10, 162/10, 
157/11, 147/13, 41/14 dhe 33/15), në nenin 19 pas 
paragrafit (10) shtohen tre paragrafi të rinj (11), (12) dhe 
(13), si vijojnë: 

"(11) Këshilli inspektues do të përcaktojë person 
përgjegjës nga radhët e të punësuarve në këshill e cila do të 
kryejë kontroll nëse kandidatët e lajmëruar për dhënien e 
provimit i plotësojnë kushtet nga paragrafi (2) të këtij neni. 

(12) Nëse kandidati nuk i plotëson kushtet  nga 
paragrafi (2) të këtij neni, personi përgjegjës do sjellë 
vendim me të cilën refuzohet kërkesa për dhënien e 
provimit, kundër të cilës kandidati i pakënaqur mund të 
ngrit kontest administrativ para gjykatës kompetente në 
afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit. 

(13)  Personit përgjegjës nga paragrafi (11) të këtij neni  
për çdo sesion të provimit të mbajtur i takon kompensim 
me para, në shumë prej një të tretës nga rroga neto 
mesatare në Republikën e Maqedonisë, për çka Këshilli 
Inspektues miraton aktvendim.“ 

Paragrafët (11), (12) dhe (13) bëhen paragrafë (14), 
(15) dhe (16).  

 
Neni 2 

 Në nenin 19-v  paragrafin (6) shtohen katër paragrafë 
të rinj (7), (8), (9) dhe (10)  si vijon: 

"(7) Personi juridik i autorizuar që teknikisht e zbaton 
provimin obligohet ta bllokojë shtrirjen e radiofrekuencës 
në hapësirat për dhënien provimit për kohën e zbatimit të 
provimit. 

(8) Agjencia për Komunikime Elektronike (në tekstin e 
mëposhtëm: AKE) kryen monitorim të përhershëm të 
bllokimit të shtrirjes së radiofrekuencës në hapësira për 
dhënien e provimit, me qëllim të pengohet çdo lloj të 
komunikimit elektronik me rrethin jashtë nga hapësira për 
dhënien e provimit.  

(9) AKE në hapësirën për dhënien e provimit instalon 
pajisje matëse e cila siguron regjistrim elektronike nga 
matjet e kryera në kohëzgjatje prej 30 ditëve, dhe e njëjta 
magazinohet në sistemin kontrollues qendror të AKE. 

(10) AKE formon komision treanëtarësh e cila përgatit 
raport në bazë të regjistrimeve elektronike të magazinuar 
në sistemin kontrollues qendror të AKE dhe e njëjta 
dorëzohet deri te Komisioni më së voni në afat prej 15 
ditëve nga mbarimi i provimit." 
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Paragrafët (7), (8), (9), (10) dhe (11)  bëhen paragrafë 
dhe (11), (12), (13), (14) dhe (15). 

Paragrafi (12) i cili bëhet paragrafi (16) ndryshohet si 
vijon: 

"Kandidatit i cili gjatë dhënies së provimit vepron në 
kundërshtim me paragrafët (11) (12) dhe (13) të këtij neni 
nuk do t‟i lejohet  dhënia e më tejshme e provimit dhe i 
vendoset i një ndalesë për dhënien e provimit për  
inspektori  në afat prej tre vitesh,  për çka kryetari i 
Këshillit të Inspektues miraton  vendim kundër të cilit ju 
mund të ngritë kontest administrativ para gjykatës 
kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të 
aktvendimit." 

 
Neni 3 

Në nenin 19-g paragrafi (5) ndryshohet dhe vijon: 
"Këshilli Inspektues dy herë në vit kryen ndërrim të më 

së paku 30% të pyetjeve dhe të studimeve në rast nga bazat 
me pyetje të reja dhe studime të rastit." 

Pas paragrafit (6) shtohen dy paragrafë të rinj (7) dhe 
(8) si vijojnë: 

 “(7) Komisioni nga paragrafi (2) të këtij neni mblidhet 
më së voni 15 ditë pas çdo provimi të mbajtur dhe kryen 
revizion të zbatimit të provimit, duke përfshirë edhe nëse 
provimin e kanë kaluar kandidat të cilët i plotësojnë 
kushtet për dhënien e provimit në pajtim me nenin 19 
paragrafi (11) të këtij ligji, për çka dorëzon raport te 
kryetari i Këshillit Inspektues. 

(8) Anëtarëve të Komisionit për revizion në nivel vjetor 
u takon kompensim me para, në shumë prej një të tretës 
nga rroga neto mesatare në Republikën e Maqedonisë, për 
çka Këshilli Inspektues miraton aktvendim.”    

 
Neni 4 

Në nenin 19-d pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri 
(5), si vijon: 

"(5) Kandidatët të cilëve u është lejuar kërkesa për 
dhënien e provimit dhe publiku informohen për datën dhe 
kohën e dhënies së provimit,  më së paku tetë ditë para 
mbajtjes së provimit përmes ueb faqes të Këshillit 
Inspektues dhe Servisi Publik Radiodifuziv." 

 
Neni 5 

Në nenin 63 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse  fjalët: 
"2.000 deri " shlyhen.  

Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon: 
"(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 

personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës në 
personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij 
neni ." 

Në paragrafin (3) fjalët: "1.000 deri 1.500 euro" 
zëvendësohen me fjalët: "300 deri 450 euro". 

 
Neni 6 

Në nenin 63-a në paragrafin (1) fjalët: " 1.500 deri 
3.000" zëvendësohen me fjalët: "1.000 deri 2.000", në 
alinenë 2 lidhëza "dhe” zëvendësohet me presje, në alinenë 
3 pika zëvendësohet me lidhëzën " dhe" dhe shtohet aline e 
re 4 si vijon: 

"- nuk miraton aktvendim me të cilin kandidatit i 
shqiptohet ndalesë për dhënien e provimit të inspektorit 
administrativ në kohëzgjatje prej tre viteve, në pajtim me 
nenin 19-v paragrafi (16) të këtij ligji." 

Në paragrafin (2) fjalët: “7.500 deri 15.000“ 
zëvendësohen me fjalët: “2.000 deri 4.000“ . 

Në paragrafin (3) fjalët: “1.500 deri 3.000“ 
zëvendësohen me fjalët: “1.000 deri 2.000“ . 

 
Neni 7 

Në  nenin 63-b në fjalinë hyrëse  fjalët: “7.500 deri 
15.000" zëvendësohen me fjalët: “2.000 deri 4.000 euro". 

Neni 8 
Pas neni 63-b shtihet nen i ri 63-v, si vijon: 
 

"Neni 63-v 
"(1) Me gjobë prej 2.000 deri 3.000 në kundërvlerë me 

denarë do të dënohet personi përgjegjës nga neni 19 
paragrafi (11) të këtij ligji, nëse nuk sjell vendim për 
refuzimin e kërkesës për dhënin e provimit të kandidatit i 
cili nuk i plotëson kushtet e përcaktuara në nenin  19 
paragrafi (12) të këtij ligji. 

(2) Gjobë në shumë prej 10.000 euro në kundërvlerë 
me denarë do t'i shqiptohet  personin juridik të autorizuar  i 
cili  e zbaton provimin nëse nuk e bllokon shtrirjen e 
radiofrekuencës në hapësirat për dhënien e provimit në 
pajtim me nenin 19-v paragrafi (7) të këtij ligji. 

(3) Gjobë në shumë prej 100 deri 200 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet kandidatit i cili 
gjatë kohës së dhënies së provimit shfrytëzon ligje, ligje 
me komente dhe sqarime, telefona mobil, pajisje 
kompjuterike portative dhe pajisje tjera teknike dhe 
informatike, lëndë të përgatitura paraprake dhe ngjashëm 
në pajtim me nenin 19-v paragrafi (8) të këtij ligji. 

 (4) Gjobë në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet anëtarëve të 
Komisionit nëse në afat prej 15 ditësh pas çdo provimi të 
mbajtur për inspektor nuk kryejnë revizion të zbatimit të 
provimit, ose nuk dorëzon raport deri te Këshilli 
Inspektuese në pajtim me nenin 19-g paragrafi (7) të këtij 
ligji."  

 
Neni 9 

Neni 64 ndryshohet dhe vijon: 
 "(1) Për kundërvajtje nga neni 63, 63-a dhe 63-b nga 

ky ligj, inspektori kompetent është i obliguar kryerësit të 
kundërvajtjes t'i lëshojë urdhër pagesë kundërvajtëse në 
pajtim me Ligjin për kundërvajtje. 

(2) Inspektori kompetent është i obliguar të mbajnë 
evidencë për urdhër pagesat e lëshuara kundërvajtëse dhe 
për epilogun e procedurave të ngritura.  

(3) Në evidencën nga paragrafi (2) të këtij neni 
mblidhen, përpunohet dhe ruhen të dhënat në vijim: emri 
dhe mbiemri, respektivisht emërtimi i kryerësit të 
kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, 
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhër pagesës 
kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës. 

(4) Të dhënat personale nga paragrafi (3) të këtij neni 
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë. 

(5) Formën dhe përmbajtjen e urdhër pagesës 
kundërvajtëse e përcakton ministri i Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës." 

 
Neni 10 

Pas nenit 64 shtohen dy nene të reja 64-a dhe 64-b, si 
vijojnë: 

 
"Neni 64-a 

 Për kundërvajtjet e përcaktuara me  këtë ligji, 
procedura kundërvajtëse mban edhe sanksion kundërvajtës 
shqipton gjykata kompetente.    

 
Neni 64-b 

Matja e shumës së gjobës për personin juridik kryhet në 
pajtim me Ligjin për kundërvajtje." 

 
Neni 11 

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në 
afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare në Republikën e Maqedonisë". 
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5328. 
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 
ЛОВСТВОТО 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 3 ноември 2015 година. 
   
        Бр. 08-5157/1                              Претседател 
3 ноември 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 ЛОВСТВОТО 

 
Член 1 

Во Законот за ловството (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” брoj 26/2009, 136/11, 1/12, 69/13, 
164/13, 187/13, 33/15 и 147/15), во членот 34 по ставот 
(5) се додава нов став (6),  кој гласи: 

 “(6) Постапката за доделување на дивечот на ко-
ристење по пат на концесија започнува шест месеци 
пред истекот на на тековната концесија.“ 

Ставот (6) станува став (7). 
 

Член 2 
Во членот 58-в став (2) зборот “еднаш” се заменува 

со зборот “два пати”. 
Во ставот (4) по зборот “одлучува”  се додаваат 

зборовите: “најмалку 30% од”, а по зборот “отстра-
нети” се додаваат зборовите: “и заменети со нови”. 

 
Член 3 

 Членот 58-г се менува и гласи: 
“(1) Стручните и административните работи за пот-

ребите на спроведување на ловечкиот испит ги врши 
Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство, за што министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство определува одговорно лице кое 
утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за по-
лагање на испитот. 

(2) На одговорното лице од ставот (1) на овој член 
за секоја одржана испитна сесија му следува паричен 
надоместок во иснос од една третина од просечната не-
то плата во Република Македонија за што Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство 
донесува решение.” 

 
Член 4 

Членот 58-ж се менува и гласи: 
“На кандидатот мора да му се овозможи да започне 

да го полага ловечкиот испит во првата наредна испит-
на сесија од денот на одобреното барање за полагање 
на ловечкиот испит.” 

 
Член 5 

Во членот 58-з став (2) се менува и гласи: 

“Кандидатите на кои им е одобрено барањето за по-
лагање на ловечкиот испит и јавноста се информираат 
за датумот и времето на полагање на ловечкиот испит 
најмалку осум дена пред одржување на ловечкио испит 
преку веб страницата на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство и Јавниот радиоди-
фузен сервис.” 

По ставот (5) се додаваат пет нови става (6), (7), (8), 
(9) и (10), кои гласат: 

 “(6) На преставниците присутни во просторијата за 
полагање на испитот од ставот (5) на овој член за секо-
ја одржана испитна сесија им следува паричен надо-
месток, во износ од една третина од просечната нето 
плата во Република Македонија, за што Министерство-
то за земјоделство, шумарство и водостопанство доне-
сува решение.  

(7) Овластеното правно лице кое технички го спро-
ведува испитот е должно да го блокира радио фрек-
венцискиот опсег во просторијата за полагање на испи-
тот за време на спроведување на испитните сесии. 

(8) Агенцијата за електронски комуникации (во на-
тамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на 
блокирањето на радио фекфенцискиот опсег во просто-
ријата за полагање на испитот, со цел да се спречи се-
каков вид на електронска комуникација со околината 
надвор од просторијата за полагање на испитот. 

(9) АЕК во просторијата за полагање на испитот 
инсталира мерна опрема која обезбедува електронски 
запис од извршените мерења во траење од 30 дена и ис-
тите се складираат во централниот контролен систем 
на АЕК. 

(10) АЕК формира три члена комисија која изготву-
ва извештај врз основа на електронските записи скла-
дирани во централниот контролен систем на АЕК и ис-
тиот го доставува до Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство најдоцна во рок од 15 де-
на од завршување на испитната сесија.“ 

 
Член 6 

Во членот 58-ѕ став (6) по зборот “сесија” точката на 
крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: 
“и му се изрекува забрана за полагање на испитот за до-
бивање на уверение за положен ловечки испит во траење 
од три години, за што Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесува решение против 
кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд 
во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.” 

 
Член 7 

Во членот 58-с став (4) се менува и гласи: 
“Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува 

по секоја одржана испитна сесија и врши ревизија на 
спроведување на испитот, вклучувајќи и дали испитот 
го полагале кандидати кои ги исполнуваат условите за 
полагање на испитот согласно со членот 4 од овој за-
кон, за што доставува извештај до министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство.” 

Ставот (5) се менува и гласи: 
“На членовите на комисијата од ставот (3) на овој 

член им следува паричен надоместок кој на годишно 
ниво изнесува една просечна нето плата во Република 
Македонија за што Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесува решение.” 

 
Член 8 

По членот 80 се додава нов член 80-а, кој гласи: 
 

“Член 80-а 
(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече на лицето од чле-
нот 58-г кое ќе дозволи да полага кандидат кој не ги 
исполнува пропишаните услови од овој закон. 


