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Neni 3 

Dispozitat e nenit 289 paragrafi (4) pika 5) e Ligjit për 

lundrim të brendshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër 55/2007, 26/2009, 22/10, 23/11, 

53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 

146/15, 193/15 dhe 31/16) dhe dispozitat nga neni 1 i këtij 

ligji me të cilin neni 289 paragrafi (4) pika 5) plotësohet 

me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në 

fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.  

 

Neni 4 

Kapiteni i kapitanerisë i cili është emëruar në 

periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 

shtator 2018, është i obliguar të plotësojë kushtin për 

njohje të gjuhës së huaj më së voni  në afat prej një viti nga 

dita e emërimit të tij. 

Kapitenit të kapitanerisë, që nuk do ta plotësojë kushtin 

për njohje të gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në 

paragrafin 1 të këtij neni, i pushon mandati. 

 

Neni 5 

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

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 

1170. 

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 ГРАДЕЊЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за градење, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 4 aприл 2018 година. 

   

Бр. 08-2469/1 Претседател 

4 април 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ГРАДЕЊЕ 

 

Член 1 

Во Законот за градење („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 

54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 

28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 

217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16), во 

членот 128-б став (3) во точката 3) бројот „300“ се за-

менува со бројот „240“.  

Во точката 5) алинеја 5 точката на крајот од речени-

цата се заменува со сврзникот „или“ и се додава нова 

алинеја 6, која гласи: 

„ - АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“. 

Точката 6) се брише. 

 

Член 2 

Во членот 130 став (1) во алинејата 5, бројот „300“ 

се заменува со бројот „240“.  

Алинејата 8 се менува и гласи: 

„- поседува потврда за познавање на компјутерски 

програми за канцелариско работење и“. 

Алинејата 9 се брише. 

 

Член 3 

Одредбите од членот 128-б став (3) точка 5) од За-

конот за градење („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 

13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 

42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 

226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16) и одредбите 

од членот 1 од овој закон со кој членот 128-б став (3) 

точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се 

применуваат од денот на влегувањето во сила на овој 

закон до 1 септември 2018 година. 

 

Член 4 

Директорот кој е именуван во периодот од денот на 

влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 

година, е должен да го исполни условот за познавање 

на странски јазик најдоцна во рок од една година од де-

нот на неговото именување. 

На директорот кој нема да го исполни условот за 

познавање на странски јазик во рокот утврден во ста-

вот 1 на овој член му престанува мандатот. 

 

Член 5 

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 NDËRTIM 

 

Neni 1 

Në Ligjin për ndërtim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër  130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 

54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 

28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 

217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 dhe 132/16) në 

nenin 128-b paragrafi (3) në pikën 3)numri "300" 

zëvendësohet me numrin "240".  
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Në pikën 5) alineja 5 pika në fund të fjalisë zëvendësohet 

me lidhëzën “ose” dhe shtohet alineja e re 6 si vijon:  

“-APTIS (APTIS) –së paku niveli B2 (B2).”.  

Pika 6) shlyhet.  

 

Neni 2 

Në nenin 130 paragrafi (1) në alinenë 5, numri "300" 

zëvendësohet me numrin "240".  

Alineja 8 ndryshohet si vijon:  

“- posedon vërtetim për njohjen e programeve 

kompjuterike për punë në zyrë dhe”.  

Alineja 9 shlyhet.   

 

Neni 3 

Dispozitat nga neni 128-b paragrafi (3) pika 5) nga Ligji 

për ndërtim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 

numër  130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 

25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 

149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 

39/16, 71/16 dhe 132/16) dhe dispozitat nga neni 1 i këtij ligji 

me të cilin neni 128-b paragrafi (3) pika 5) plotësohet me 

alinenë e re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të 

këtij ligji deri më 1 shtator 2018.  

 

Neni 4 

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e 

hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i 

detyruar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj 

më së voni në afat prej një vit nga dita e emërimit të tij.  

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e 

gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij 

neni i pushon mandati.  

 

Neni 5 

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

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.   

__________ 

1171. 

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 СИГУРНОСТ 

ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за сигурност во железничкиот систем, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 4 aприл 2018 година. 

   

Бр. 08-2470/1 Претседател 

4 април 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 

СИСТЕМ 

 

Член 1 

Во Законот за сигурност во железничкиот систем 

(„Службен весник на Република Македонија“ брoј 

48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 

166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16 и 71/16), во 

членот 40 став (4) точка 5) во алинејата 5 знакот точка 

запирка се заменува со сврзникот „или“ и се додава но-

ва алинеја 6, која гласи: 

„ - АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“. 

Точката 6) се брише. 

 

Член 2 

Во член 46 ставовите (4), (5), (6) и (7) се менуваат и 

гласат: 

„(4) Инспектор за сигурност на железничката ин-

фраструктура може да биде лице кое:  

- е државјанин на Република Македонија,  

- е полнолетно,  

- има општа здравствена способност,  

- не му е изречена казна со правосилна судска пре-

суда за забрана на вршење на професија, дејност или 

должност,  

- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен - градежен факултет - сооб-

раќајна насока, што се докажува со уверение,  

- има пет години работно искуство во струката по 

дипломирањето,  

- ги исполнува другите услови утврдени во актот за 

систематизација на работните места,  

- поседува потврда за познавање на компјутерски 

програми за канцелариско работење и 

- има лиценца за инспектор од областа на надлеж-

носта на инспекциската служба. 

(5) Инспектор за сигурност на влеча на возови и 

возни средства може да биде лице кое:  

- е државјанин на Република Македонија,  

- е полнолетно,  

- има општа здравствена способност,  

- не му е изречена казна со правосилна судска пре-

суда за забрана на вршење на професија, дејност или 

должност,  

- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен електро-технички или ма-

шински факултет, што се докажува со уверение,  

- има пет години работно искуство во струката по 

дипломирањето,  

- ги исполнува другите услови утврдени во актот за 

систематизација на работните места,  

- поседува потврда за познавање на компјутерски 

програми за канцелариско работење и 

- има лиценца за инспектор од областа на надлеж-

носта на инспекциската служба. 


