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20161062581  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ  

Се  прогласува  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  заштита  и 

спасување,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јуни 2016 

година.  

 

Бр. 08-2726/1 Претседател 

1 јуни 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  
Трајко Вељаноски, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И  
 СПАСУВАЊЕ  

 

Член 1  

Во Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република  Македонија“ број 
36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14 и 129/15), во членот 2 точка 26 сврзникот „и“ 
на крајот од реченицата се брише.  

Во точката  27 точката се заменува со сврзникот „и“.  

По  точката  27 се додава новa точкa 28, коjа гласи:  

„28. „Специјални возила на силите за заштита и спасување“  се возила кои се користат од 
Дирекцијата за заштита и спасување и од единиците на локалната самоуправа во услови 
на мир и вонредна состојба.“.  

 

Член 2  

Во членот 114 став 2 зборот „Возилата“ се заменува со зборовите: „Специјалните 

возила“.  
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:  

„Специјалните возила што се користат за извршување на задачи во заштитата и 

спасувањето во просторните сили формирани од единиците на локалната самоуправа 

можат да имаат вградено светлосни и звучни уреди и обележја.“.  

Член 3  

Во членот 115 по зборовите: „светлосните и звучни уреди и обележја на возилата“ се 

додаваат зборовите: „што ги користат републичките сили и на возилата што ги користат 

просторините сили“.  
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Член 4  

Во членот 115-а став 2 по зборовите: „Генералниот инспектор“ се става запирка и се 

додаваат зборовите: „овластените службени лица од областа на безбедноста“.  

Член 5  

Во членот 115-б по ставот 5 се додаваат 14 нови ставови 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 и 19, кои  гласат:  

„За вработените овластени службени лица од областа на безбедноста распоредени на  

работи и задачи на Генерален инспектор се 

определени... .................................................................................................................3143 бода. 

За вработените овластени службени лица од областа на безбедноста распоредени на 

работи и задачи на Помошник    на Генерален инспектор се 

определени... .................................................................................................................2900 бода. 
За вработените овластени службени лица од областа на безбедноста распоредени на  

работи и задачи - Инспектор се определени ... ...............................................................2639 бода. 

За  вработениот  воздухопловен  персонал  што  го  сочинуваат  летачкиот  персонал,  
воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал односно авиодиспечер и координатор  
распоредени на работи и задачи - Раководител на одделението за специјализирани услуги  

со воздухоплови се определени ... .................................................................................. .8366 бода. 
За  вработениот  воздухопловен  персонал  што  го  сочинуваат  летачкиот  персонал,  

воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и координатор  
распореден на работи и задачи - Заменик раководител на одделението за специјализирани  

услуги со воздухоплови се определени... ...................................................................... ..7935 бода. 

За  вработениот  воздухопловен  персонал  што  го  сочинуваат  летачкиот  персонал,  

воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и координатор  

распореден  на  работи  и  задачи -  Пилот  во  авио  одделението  се  определени  
..7281 бода.  

За  вработениот  воздухопловен  персонал  што  го  сочинуваат  летачкиот  персонал,  

воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и координатор  

распореден на работи и задачи - Координатор... .......................................................... .5179 бода. 

За  вработениот  воздухопловен  персонал  што  го  сочинуваат  летачкиот  персонал,  

воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и координатор  

распореден на работи и задачи - Воздухопловно технички инженер - ИРЕ или АМС  

..5440 бода.  

За  вработениот  воздухопловен  персонал  што  го  сочинуваат  летачкиот  персонал,  

воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и координатор  

распореден на работи и задачи - Воздухопловен механичар-техничар по АМС... .4200  

бода.  

За  вработениот  воздухопловен  персонал  што  го  сочинуваат  летачкиот  персонал,  

воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и координатор  

распореден на работи и задачи - Воздухопловен механичар-техничар по ИРЕ......4200 бода.  

За  вработениот  воздухопловен  персонал  што  го  сочинуваат  летачкиот  персонал,  

воздухопловно техничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и координатор  

распореден на работи и задачи - Авио-диспечер-администратор ... ........................... .3040 бода. 

За вработените службени лица од областа на безбедноста и воздухопловнио персонал,  

поради видот, природата и сложеноста на работите и задачите, како и поради тежината на  

посебните услови под кои тие се извршуваат им се утврдува додаток на платата во висина  

од 20%.  

За вработените помошно - технички лица, платата се утврдува според групи:  
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За вработените помошно - технички лица платата се утврдува според степенот на 

образование и сложеноста на работното место на следниот начин:  

а) за лицата од ставот 1 на овој член степенот на образование се вреднува и тоа:  

-  I група 3 степен на образование ... .......... .1145 бода, 

-  II група 2 степен на образование ... ....... ..1035 бода, 

б) за лицата од ставот 1 на овој член сложеноста на работното место се вреднува и тоа:  

- административно - технички работи за кои е потребно завршен трет степен на стручна  

подготовка, односно тесно квалификувани и стручни профили со завршено образование за  

квалификувани работници ... .............................................................................. .800 бода; 

- помошни работи за кои е потребен втор степен на стручна подготовка (ПКВ), односно 

интерна преквалификација или дополнителни курсеви ... ...700 бода.  

Вредноста  на  бодот  на  платата  за  овластените  службени  лица  од  областа  на 

безбедноста, воздухополовниот персонал и за помошно-техничките лица ја утврдува 

Владата на Република Македонија.“.  

Ставот 6 кој станува став 20 се менува и гласи:  

„Додатоците на плата за овластените службени лица од областа на безбедноста, 

воздухополовниот персонал и за помошни-техничките лица од членот 115-а од овој закон се 

утврдуваат со посебен колективен договор на ниво на работодавач, согласно со Законот за 

работните односи.“.  

 

Член 6  

Во членот 115-м став 3 зборовите: „второстепената комисија на Владата на Република  

Македонија од областа на работните односи“ се заменуваат со зборовите: „Државната  

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.  

 

Член 7  

Во членот 115-њ став 4 зборовите: „второстепената комисија на Владата на Република  

Македонија од областа на работните односи“ се заменуваат со зборовите: „Државната  

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.  

 

Член 8  

Во членот 126 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  

„Граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на 

заштитата и спасувањето, во врска со учеството во силите за заштита и спасување што ги 

формираат единиците на локалната самоуправа и извршувањето на обврските и другите 

должности во заштитата и спасувањето утврдени со овој закон, имаат право на паричен 

надоместок согласно со овој закон, утврден со одлука на советот на единицата на 

локалната самоуправа.“.  

 

Член 9  

Во членот 130 став 1 по зборот „Републиката” се додаваат зборовите: „и што ги 

формираат единиците на локалната самоуправа”.  

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  

„Висината на надоместокот за извршување на должностите во силите за заштита и 

спасување  што  ги  формира  единицата  на  локалната  самоуправа,  ја  утврдува 

градоначалникот на единицата на локалната самоуправа и не може да биде поголем од три 

просечни месечни плати.“.  
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Член 10  

Во членот 132 став 1 по зборовите: „републичките сили за заштита и спасување” се 

додаваат зборовите: „или во просторните сили за заштита и спасување формирани од 

единиците на локалната самоуправа”.  

Член 11  

Во членот 138 став 1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „а средствата за надоместокот на граѓаните во извршувањето на 

правата и должностите во заштитата и спасувањето повикани во просторните сили 

формирани  од  единиците  на  локалната  самоуправа  се  обезбедуваат  од  буџетот  на 

единицата на локалната самоуправа.”  

Член 12  

Во членот 139-б став 1 во точката 6 зборовите: „Етичкиот кодекс на државните 

службеници и “ се бришат.  

Член 13  

Членот 140 се менува и гласи:  

„Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и прописите 

донесени врз основа на овој закон вршат генералниот инспектор за заштита и спасување (во 

натомошниот текст: генералниот инспектор), помошници на генералниот инспектор и 

инспектори за заштита и спасување (во натамошниот текст: инспектори), кои се овластени 

службени лица во областа на безбедноста.  

Лицата од ставот 1 на овој член, поради видот, природата, сложеноста и тежината на 

работата, како и условите и начинот на нејзиното вршење, се со посебни овластувања и 

должности, утврдени со овој закон.  

Инспектор за заштита и спасување може да биде лице со најмалку завршен VII/1 степен  

на  образование  од  следните  области  машинство  или  индустриско  инженерство  и  

менаџмент,  воено  технички  науки,  правни  науки,  одбрана,  физика,  технологија  на  

прехранбени производи, хемиска технологија, сообраќај и транспорт, економски науки,  

текстилна технологија, електротехника, компјутерска техника и информатика, машинство,  

географија, градежништво и водостопанство и други технички науки, или ниво на  

квалификации VI А, според Националната рамка на високо-образовните квалификации, со  

најмалку шест години работно искуство во заштита и спасување од кои најмалку две  

години во државна служба или стекнати 180 до 300 кредити спопрд ЕКТС.”.  

Член 14  

По членот 140-б се додаваат три нови члена 140-в, 140-г  и 140-д, кои гласат:  

 

„Член 140-в  

За овластените службени лица во областа на безбедноста-инспектори се утврдени 
следниве категории:  

- Категорија Б - раководни   овластените службени лица во областа на безбедноста - 

инспектори и  

- Категорија В - стручни овластените службени лица во областа на безбедноста - 

инспектори.  

Член 140-г  

Категоријата Б ги опфаќа раководните овластени службени лица со надлежност на цела 

територија на Република Македонија и во истата се утврдуваат две нивоа:  
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- Ниво Б1 - Генерален инспектор и  
- Ниво Б2 - Помошник на генералниот инспектор.  

Вработените од ставот 1 алинеите 1 и 2 на овој член, покрај општите услови за 

засновање на работен однос утврдени согласно со закон, задолжително треба да ги 

исполнуваат следниве посебни услови за работното место:  

а)  Работно искуство и тоа:  

- за Ниво Б1 - најмалку осум години работно искуство во заштитата и спасувањето од кои 

најмалку три години во спроведување на надзорот од областа на заштитата и 

спасувањето;  

- за Ниво Б2 - најмалку шест години работно искуство во заштитата и спасувањето од кои 
најмалку две години во спроведување на надзорот од областа на заштитата и 
спасувањето;  

б) други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на 

работни места за соодветното работно место.  

Член 140-д  

Категоријата В ги опфаќа стручните овластени службени лица со надлежност на цела 

територија на Република Македонија и во истата е утврдено Ниво В1 - инспектор.  

 Овластените службени лица од ставот 1 на овој член, покрај општите услови за  

засновање на работен однос утврдени согласно со закон, задолжително треба да ги 

исполнуваат следниве посебни услови за работното место:  
а)  Најмалку шест години работно искуство во заштитата и спасувањето;  

б) Други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на 

работни места за соодветното работно место.“.  

Член 15  

Во членот 141 став 1 во алинејата 5 сврзникот „и“ на крајот на реченицата, се заменува со 
точка запирка.  

Пo алинејата 6 се додаваат 16 нови алинеи, кои гласат:  

„- да вршат надзор над објекти и простории на државни органи, органите на државната 

управа, општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, трговски друштва, јавни 

претпријатија, установи и служби, верски објекти, градби со јавни и деловни намени, 

градби со намена домување во станбени згради, градби со станбено-деловна намена, 

правни  лица,  здруженија,  фондации,  сојузи  и  организациони  облици  на  странски 

организации и физички лица за спроведување на мерките за заштита и спасување од 

природни непогоди и други несреќи,  

- да вршат надзор над субјекти чија дејност е производство, складирање, промет и 
употреба на опасни материи,  

- да вршат надзор над субјекти чија дејност е производство, складирање, промет и 

употреба на експлозивни материи,  

- да вршат надзор врз оперативните активности за гасење на пожар на отворен и 

затворен простор,  

- да вршат надзор над оперативното работење на територијалните противпожарни 

единици,  

- да учествуваат во увид од настанат пожар, поплава, техничко-технолошки несреќи и  

друго,  
- да учествуваат во технички прием на новоизградени објекти како и на објекти на кои  

се врши реконструкција или пренамена за примена на мерките за заштита и спасување,  

- учествуваат во постапки со неексплодирани убојни и други експлозивни средства,  

-  да вршат утврдување на идентитет на лица, при вршење на надзорот или при вршење на 

увид на настанати пожари, поплави и други несреќи согласно со овој закон,  
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- да вршат пренасочување, насочување или ограничување на движењето на лица и  

превозни средства на определен простор за нужно потребно време во случај на опасност,  

загрозеност, криза и ризик при природни непогоди и други несреќи во мир, вонредна и  
воена состојба,  

-  да поведуваат барање за сторени прекршоци до надлежен  орган, согласно со закон,  

- да вршат привремено одземање на предмети и документи кои можат во прекршочна или 

кривична постапка да послужат како доказ, согласно со овој закон,  

- да вршат обезбедување на примероци од ракопис и потпис поради утврдување на  

факти со кои се потврдува автентичноста и потеклото на документите согласно со овој и  

друг закон,  

- да употребуваат техничка опрема при вршење на надзорот,  

- да вршат надзор врз оперативните активност при спроведување на мерката евакуација на 

населението и негово згрижување,  

- да  вршат  надзор  на  оперативните  активности  и постапки  при извршување  на 

мобилизацијата на силите за заштита и спасување.“.  

Член 16  

Во  членот  141-ж  зборовите:  „второстепената  комисија  на  Владата  на  Република  

Македонија од областа на работните односи“ се заменуваат со зборовите: „Државната  

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.  

 

Член 17  

По членот 141-з се додава нов член 141-ѕ, кој гласи:  

 

„ Член 141-ѕ  

Овластените службени лица во областа на безбедноста - инспектори носат и поседуваат 

службени униформи и обележја.  
Изгледот, обележјата и видот на службените униформи ги пропишува директорот.“.  

 

Член 18  

Во членот 144 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  

„На претседателот и на членовите на Комисијата од ставот 1 на овој член им следува 

надоместок што го определува Владата со одлука, во зависност од бројот на одржани 

седници и нивното присуство на седниците.“.  

 

Член 19  

Во членот 151 став 1 во воведната реченица зборовите: „до 1.000“ се бришат.  

 

Член 20  

Во членот 152 став 1 во воведната реченица зборовите: „до 2.000“ се бришат.  

 

Член 21  

Во членот 153 став 1 во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат. 

Ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат:  

„Глобата во износ од „30%“ од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за  

прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.  

 Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за  

прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во странското правно лице.“.  
 
 

6 од 8  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 106 од 3.06.2016 година  

 

Член 22  
Членот 154 се менува и гласи:  

„Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок  

на градоначалникот и службеното лице на органот кој ја спроведува постапката за  

издавање на одобрение за градење, ако не обезбеди согласност, согласно со членот 70  

став 2 од овој закон.“.  

Член 23  

Членот 154-а  се менува и гласи:  

„Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок  

на службеното лице во Дирекцијата, доколку не постапи согласно со членот 70 став 2 од  

овој закон.  

За  прекршокот  од  ставот 1  на  овој  член  одлучува  прекршочниот  орган  на 

Дирекцијата.“. 

 

Член 24  

Во членот 155 воведната реченица се менува и гласи:  

„Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на 

градоначалникот и службеното лице во единицата на локалната самоуправа, ако:“.  

 Алинеите 1 и 2 се бришат.  

 

Член 25  

Во членот 155-а став 7 се менува и гласи:  

„Против решението на прекршочниот орган од ставот 1 на овој член со кое се изрекува 

прекршочна санкција може да се изјави жалба до Државна комисија за одлучвање во втор 

степен во областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка.“.  

 

Член  26  

Во членот 155-в став 1 се менува и гласи:  

„За прекршоците утврдени во членовите 151, 152, 153, 154 и 155 од овој закон, 

инспекторите за заштита и спасување се должни на сторителот да му издадат прекршочен 

платен налог согласно со Законот за прекршоците.“.  

По ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8, кои гласат:  

„Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве 

податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, 

односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен 

налог кој му се издава и исходот на постапката.  

Личните податоци од ставот 5 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во 

евиденцијата.  

Функционерот  кој  раководи  со  органот  надлежен  од  областа  на  заштитата  и 

спасувањето ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“.  

 

Член 27  

По членот 155-в се додава нов член 155-г, кој гласи:  

 

„Член 155-г  

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно со Законот за 

прекршоците.“.  
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Член 28  

Овластените службени лица преземени од Министерството за внатрешни работи кои 

вршеле работа во областа на инспекцискиот надзор за заштита од пожари, експлозии и 

опасни материи, се овластени службени лица од областа на безбедноста, кои имаат 

посебни должности и овластувања, уредени со овој закон.  

Член 29  

Условите  предвидени  во  членот 140  став 3  од  овој  закон  не  се  однесуваат  за 

затекнатите инспектори вработени во Дирекцијата. 

Овластените службени лица од областа на обезбедноста кои се распоредени на работни  

места за кои не го исполнуваат посебниот услов за стручни квалификации во однос на  

видот и степенот на образованието за нивото на рабатното место на кое се распоредени, а  

кој е утврден со овој закон или актите за систематизација, се должни да го исполнат  

условот во рок од седум години од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

 

Член  30  

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 12 месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Подзаконскиот акт од членот 22 од овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

Член  31  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
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