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ВОВЕД:

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ 
И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за заштита и спасување се уредува системот за заштита и спасување на 
луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, 
животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и 
други несреќи во мир, вонредна состојба и воена состојба во Република Македонија.

Законот за заштита и спасување во членот 114 определува користење на светлосна 
и звучна сигнализација за возилата што се користат за извршување на задачи во 
заштитата и спасување, а кои се во сопственост на Дирекцијата за заштита и 
спасување. Членот 108 став 4 од истиот Закон, наведува дека просторните сили за 
заштита и спасување формирани од единиците на локална самоуправа дејствуваат 
први во отстранување на последиците од природни непогоди и други несреќи, а 
само доколку не можат самите да се справат со истите, можат да ги повикаат и 
републичките сили за заштита и спасување. 

Ваквата поставеност на законските одредби укажува на тоа дека во моментот кога 
постои ургентна опасност за животот, здравјето и имотот на граѓаните, дејствуваат 
просторните сили за заштита и спасување на единиците на локалната самоуправа. 
Следствено, постои реална потреба за постоење на светлосна и звучна 
сигнализација на возилата кои се користат во заштитата и спасувањето од 
просторните сили формирани од единиците на локална самоуправа, имајќи го вид 
моментот во кој тие се законски обврзани да дејствуваат, а кој претходи на моментот 
на ангажирање на републичките сили кои веќе имаат такви обележја

Одредбите од членот 42 став 4 и членот 43 став 1 од Законот за заштита и 
спасување определуваат дека “граѓаните се должни да се јавуваат на поканите за 
учество во заштитата и спасувањето кои им се доставени од надлежен орган”, 
додека “ангажирање на граѓаните во силите за заштита и спасување врши органот 
што ги формирал силите”. Како орган кој согласно членот 94 став 2 формира 
просторни сили за заштита и спасување се определени и единиците на локалната 
самоуправа. Јасно е дека законодавецот ја оставил отворена можноста за 
ангажирање на граѓаните во заштитата и спасувањето во просторните сили за 
заштита и спасување. Сепак, во членот 126 од Законот за заштита и спасување е 
определен паричен надоместок само за граѓаните кои биле ангажирани во силите за 
заштита и спасување што ги формира Републиката, но не и за оние кои би можеле 
да ги ангажираат единиците на локалната самоуправа. Ова прашање е 
дополнително усложнето со фактот што членот 123 став 4 наведува дека 
“финансиски средства за единиците на локалната самоуправа за потребите на 
заштитата и спасувањето се обезбедуваат од нивните средства во согласност со 
закон”. 

Соодветно на горенаведеното, единиците на локалната самоуправа имаат право да 
ангажираат граѓани во просторните сили за заштита и спасување. Финансиските 
средства за потребите на заштитата и спасувањето ги обезбедуваат од нивни 
средства, но немаат законска можност да исплаќаат финансиски надоместоци за 
извршување на правата и должностите во заштитата и спасувањето, со што 
граѓаните ангажирани во силите за заштита и спасување формирани од единиците 
на локалната самоуправа се доведуваат во нерамноправна положба во однос на 
граѓаните кои се ангажирани во републичките сили за заштита и спасување. 



Предложените измени и дополнувања во делот на надзорот се преземени со цел 
отстранување на констатираните недостатоци во статусот, правата и обврските од 
работен однос како и овластувањата и надлежностите на инспекторите за заштита и 
спасување. Имено, надзорот над Закон за заштита и спасување и Законот за 
пожарникарството го спроведуваат инспектори за заштита и спасување, превземени 
од Министерството за внатрешни работи согласно член 157 став 1 од Законот за 
заштита и спасување (Сл. весник на Р.М. бр. 36/04)  со кој е уредено дека до денот 
на влегувањето во сила на законот со кој ќе се уредат правата, обврските и 
надлежностите на Генералниот инспектор, инспекцискиот надзор во областа на 
заштитата и спасувањето ќе го врши Дирекцијата согласно со законите според кои 
се вршел надзорот во цивилната заштита и заштитата од пожари.Во истиот член во 
ставот 2 се наведува дека вработените од Министерството за внатрешни работи кои 
вршат работи во областа на инспекцискиот надзор за заштита од пожари ги презема 
Дирекцијата.

Согласно ставот 1 од погоре споменатиот член 157 од Закон за заштита и 
спасување и членот 160 од Закон за заштита и спасување, според кој вработените 
од Министерството за внатрешни работи кои вршеле работи во областа на 
инспекцискиот надзор за заштита од пожари, материјално техничките средства, 
инвентарот, средствата за работа, архивата, документацијата, возилата кои биле во 
врска со вршење на инспекцискиот надзор за заштита  од пожари ги презема  
Дирекцијата.

Се уште постои законската обврска за донесување на закон со кој ќе се уредат 
правата, обврските и надлежностите на Генералниот инспектор, односно Закон за 
генерален инспектор за заштита и спасување. Но, до донесувањето на Закон за 
генерален инспектор за заштита и спасување со кој детално ќе се уредат правата, 
обврските, организацијата, овластувањата, раководењето и вршењето на надзорот 
на Генералниот инспектор, согласно членот 157 и член 160 од Законот за заштита и 
спасување а при преземањето на вработените од Министерството за внатрешни 
работи во Дирекцијата за заштита и спасување, истите се превземени со тогашните 
права, обврски, овластувања и надлежности според кои се вршел надзорот врз 
заштитата од пожари во Министерството за внатрешни работи.

Согласно член 141-б од Закон за заштита и спасување („Сл.весник на Република 
Македонија“ бр.93/12), поради  видот,  природата  и  сложеноста  на  инспекциските  
работи,  како  и  поради тежината на работите инспекторите се со посебни 
овластувања и должности. Оттука, вработените во Одделението за генерален 
инспектор како поранешни инспектори на Министерството за внатрешни работи на 
РМ кои работеле во „Сектор за заштита од пожари, експлозии и опасни материи“ при 
Министерството за внатрешни работи на РМ продолжиле да го вршат инспекцискиот 
надзор како вработени во новоформираната Дирекција за заштита и спасување, но 
со ист статус и примена на материјално право од старите закони на кои упатуваат 
одредбите на членовите 157 и 158 од Законот за заштита и спасување.

Со оглед на претходно изнесеното како и фактот дека работните места во 
Одделението за генерален инспектор се без статус на државни службеници и истите 
се со посебни овластувања и должности, кои пак надлежности, овластувања и 
должности се превземени од Министерството за внатрешни работи согласно став 2 
од горенаведениот член 157 од Закон за заштита и спасување и не се дефинирани 
со нов Закон, сметаме дека се неопходни итни измени и дополнувања на Законот за 
заштита и спасување во делот на статусот, правата и обврските од работен однос 
како и надлежностите и овластувањата на инспекторите за заштита и спасување.



II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Просторните сили формирани од единиците на локалната самоуправа се силите кои 
први се активираат во случај на опасност или непогода, но немаат никаква 
светлосна или звучна сигнализација на нивните возила, со што се отежнува нивниот 
пристап до местото каде што се случила или постои опасност да се случи 
природната непогода или друга несреќа. Дополнително на ова, светлосна или 
звучна сигнализација е овозможена, согласно Законот за заштита и спасување, за 
возилата на Дирекцијата за заштита и спасување кои се активираат дури откако 
просторните сили ќе побараат дополнителна помош.

Граѓаните повикани на должност во просторните сили за заштита и спасување 
формирани од единиците на локалната самоуправа немаат право на надоместок за 
извршување на обврските и другите должности од областа на заштитата и 
спасувањето, иако таков надоместок е предвиден за граѓаните повикани на 
должност во силите за заштита и спасување формирани од Републиката.

Изедначување на статусот на граѓаните повикани на должност во силите за заштита 
и спасување формирани од единиците на локалната самоуправа со статусот на 
граѓаните повикани на должност во силите за заштита и спасување формирани од 
Републиката.

Обезбедување на светлосна и звучна сигнализација за возилата на просторните 
сили за заштита и спасување формирани од единиците на локалната самоуправа, со 
цел побрзо и поефикасно дејствување при ургентни ситуации.

Целта на предложените измени и дополнувања во делот на надзорот е регулирање 
на статусот на инспекторите, постоечките работни места да се внесат во Каталогот 
на работни места и да се определи нивна соодветна група и нивни соодветни 
шифри а со тоа да се изврши усогласување на актот за систематизација со 
одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор.

Предложените изменувања и дополнувања ги опфаќаат и бодовните групи на 
платите за овластените службени лица со посебни должности и овластувања 
(Генерален инспектор, Помошниците на Генералниот инспектор и Инспектори за 
заштита и спасување), како и за воздухопловниот персонал што го сочинуваат 
летачкиот персонал, воздухопловно-техничкиот и друг стручен персонал односно 
авиодиспечер и координатор и за помошно техничките лица. Ова од причина што 
одредбата од Законот за заштита и спасување што упатува на склучување на 
Колективен договор за утврдување на правата и обврските од работен однос меѓу 
кои е и правото на плата и надоместоци нее реализирана, односно Колективен 
договор со работодавецот не е склучен. Од тука призлегоа потешкотии во 
секојдневното работење во насока на распоредување и вработување на оваа 
категорија лица во Дирекцијата за заштита и спасување.

Начелата на кои се заснова овој Предлог за изменување и дополнување на Закон за 
заштита и спасување се исти на кои се заснова Законот за заштита и спасување.

Предложеното решение во делот на надзорот ќе ги утврди статусот, правата и 
обврските од работен однос како и надлежностите и овластувањата на Генералниот 
инспектор, помошниците на генералниот инспектор и инспекторите за заштита и 
спасување чии работни места согласно член 14 став 1 од Закон за вработените во 
јавниот сектор треба да бидат уредени во група  II  - работни места на службени 
лица со посебни овластувања, односно лица кои засновале работен однос во 
институциите на јавниот сектор од областа на безбедноста, одбраната и 
разузнавањето заради извршување на посебни овластувања



III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и 
спасување не предизвикува фискални импликации, врз Буџетот на Република 
Македонија и другите јавни финансиски средства.

IV.ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ НА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Спроведувањето на овој закон не предизвикува обезбедување на дополнителни 
финансиски средства од Буџетот на Република Македонија.

V. ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА 

Врз основа на член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија 
предлог на законот се носи по скратена постапка од причини што не се работи за 
сложен и обемен закон.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
за изменување и дополнување

на Законот за заштита и спасување

    Член 1
Во Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република  

Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14 и 129/15), во член 2 точка та 
26 сврзникот „и“ 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 член 114 во ставот 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 член 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“.

Член 4
Во член 115-а во ставот 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 инспекторсе 
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:
За вработените помошно – технички лица платата се утврдува според 

степенот на образование и сложеноста на работното место на следниот начин:
а) за лицата од став 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 став 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 член 
115 - а од овој закон се утврдуваат со посебен колективен договор на ниво на 
работодавач, согласно Законот за работните односи.“

 
Член 6

 Во член 115-м во 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
Воо член 115-њ во 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 член 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 овој закон, утврден со одлука 
на советот на единицата на локалната самоуправа.“                                                                             

Член 9
Во член 130 во ставот 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.“
                                                                

Член 10
Во член 132 во ставот 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 член 138 во ставот 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 член 139-б став 1 во точката 6 зборовите „Етичкиот кодекс на државните 

службеници и “ се бришат.



Член 13
Членот 140 се менува и гласи:

                                                                     „Член 140
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 понатомошниот 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 став 1 од 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 следните 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:

- Ниво Б1 - Генерален инспектор и
- Ниво Б2 – Помошник на генералниот инспектор
Вработените од став 1 алинеите 1 и 2 на овој член, покрај општите услови за 

засновање на работен однос утврдени согласно 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 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 член 141 став 1 во алинејата 5 сврзникот „и“ 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 др.,

- 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 спаување,

- 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 овој 
закон,

- 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 
закон,

-  да вршат привремено одземање на предмети и документи кои можат во 
прекршочна или кривична постапка да послужат како доказ, согласно 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 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 член 144 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На претседателот и на членовите на Комисијата од став 1 од 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 член 151 став 1 во воведната реченица зборовите:„ до 1000 “ се бришат. 

Член 20
Во член 152 став 1 во воведната реченица зборовите: „ до 2000 “ се бришат.
 

Член 21
Во член 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.“

Член 22
Членот 154 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 1000 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 член  70 став  2 од овој закон.“

Член 23
Членот 154-а  се менува и гласи:
„Глоба во износ од 2000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на службеното лице во Дирекцијата доколку не постапи согласно член  70 
став 2 од овој закон.

За прекршокот од став 1 од овој член одлучува прекршочниот орган на 
Дирекцијата.“

                                          
Член 24

Во член 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:“

Алините 1 и 2 се бришат.

Член 25
Во член 155-а став 7 се менува и гласи:



„Против решението на прекршочниот орган од став 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 член 155-в ставот 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 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 следните 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.

   Функциионерот 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 

Законот за прекршоците. “                                

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 член 140 став 3 одовој 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, должни се 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 член 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“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБАТА НА ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗАШТИТА И 
СПАСУВАЊЕ

Со членот 1 од предложените изменувања и дополнувања се дава дефиниција за 
„специјални возила на силите за заштита и спасување“ со што се разграничуваат 
возилата кои ќе се користат во мир и вонредна состојба и ќе имаат посебни 
обележувања со звучни и светлосни уреди од останатите возила на Дирекцијата и 
единиците на локалната самоуправа.

Со членот 2 од предложените изменувања и дополнувања се дополнува членот 114 
со додавање на нов став 3 со цел да се потенцира значењето на обележувањето на 
возилата на заштитата и спасувањето на просторните сили за заштита и спасување 
кои ги формираат единиците на локалната самоуправа во насока на олеснување на 
пристигнување на местото каде се повикани и каде се укажала потреба за нивно 
дејствување. Исто така се прецизира дека специјалните возила што се користат во 
заштитата и спасувањето имаат обележувања (сигнализација: светлосни и звучни 
уреди).

                        
Со членот 3 од Предлогот на закон со кој се менува членот 115 со додавање на 
зборовите „што ги користат републичките сили и на возилата што ги користат 
просторините сили“ се овозможува да се дефинираат во уредбата на Владата на РМ 
и обележјата на возилата и униформите на граѓаните повкани за извршување 
должност во заштитата и спасувањето во просторните сили за заштита и спасување 
што ги формираат единиците на локалната самоуоправа.

Со членот 4 од предложените изменувања и дополнувања се врши прецизирање на 
статусот на генералниот инспектор како овластено службено лице од областа на 
безбедноста.

         
Во членот 5 од Предлог-законот со додавање на 16 нови става се дополнува членот 
115-со цел да се прецизираат бодовите според кои на определените категории 
вработени во Дирекцијата кои немаат статус на административни службеници  ќе се 
исплатува  плата. Вредноста на бодот на платата на вработените во Дирекцијата 
кои немаат статус на административни службеници ја определува Владата на РМ. .

Со членовите 6, 7 и 16 од Предлогот со кој се менуваат член 115-м став 3, член 115-
њ став 4 и 141 – ж се врши усогласување со Законот за основање на Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. Се прецизира дека за жалбите поднесени против решенијата за утврдена 
матаријална односно дисциплинска одговорност одлучуав со закон формираната 
Комисја.

                          
Со членовите 8, 9, 10 и 11 од предложените изменувања и дополнувања се 
изедначува статусот на граѓаните повикани на должност во силите за заштита и 
спасување формирани од единиците на локалната самоуправа со статусот на 
граѓаните повикани на должност во силите за заштита и спасување формирани од 
Републиката, во врска со паричниот надоместок што ќе го добиваат при нивното 
ангажирање. Со предложените изменувања и дополнувања, граѓаните ангажирани  
во просторните сили за заштита и спасување ќе добијат паричен надоместок кој ќе 
го утврдува Советот на единицата додека неговата висина ќе ја утврди 



градоначалникот, а истиот не може да биде повисок од три просечни месечни плати 
кои средства ќе се обезбедат од Буџетот на општината. 

Предложените измени и дополнувања во делот на надзорот ќе ги дефинираат 
статусот, правата и обврските од работен однос како и надлежностите и 
овластувањата на генералниот инспектор, помошниците на генералниот инспектор и 
инспекторите за заштита и спасување чии работни места согласно Закон за 
вработените во јавниот сектор треба да бидат регулирани во групa II - работни 
места на службени лица со посебни овластувања,односно лица кои засновале 
работен однос во институциите на јавниот сектор одобласта на безбедноста, 
одбраната и разузнавањето заради извршување напосебни овластувања.

Со членот 12 од предложениот текст се брише обврската за инспекторите за 
заштита и спасување да постапуваат согласно етичкиот кодекс за државните 
службеници од причина што истите немаат статус на државен односно 
административен службеник.

Со членот 13 со кој се менува членот 140 се прецизира кој го врши инспекцискиот 
надзор над одредени прописи од областа на заштитата и спасувањето, какво 
образование треба да има и од која област треба да биде овластеното  службено 
лице за да извршува задачи како инспектор за заштита и спасување, со исклучок на 
затекнатите инспектори во Дирекцијата.

Со членот 14 од предложениот тејст на закон се додаваат три нови члена после 
членот 140-б од постојниот закон. Со членовите кои се додаваат се определуваат 
категориите за овластените службени лица како раководни овластени службени 
лица и стучни овластени службени лица и се определува која категорија 
(инспектори) кои овластени службени лица ги опфаќа, во нивоата Б и В. 

Со членот 15 во членот 141 во ставот 1 по алинејата 5 од постојниот закон се 
додаваат нови алинеи со кои се прошируваат надлежностите на инспекторите за 
заштита и спасување при вршењето  на инспекцискиот надзор.
              
Со  членот 17 од Предлогот на закон се додава нов член со кој се дефинира дека 
поради видот, сложеноста и тежината на работата, како и условите и начинот на 
нејзиното вршење, инспекторите се со статус на овластени службени лица од 
областа на безбедноста, кои носат и поседуваат службени униформи и обележја, за 
што ќе биде донесен посебен подзаконски акт од страна на директорот. 

Со членот 18 од Предлогот на закон се додава нов став во членот 144 со кој се 
определува дека за работата на Комисијата за процена и утврдување на висината 
на штетата од природни непогоди, и други несреќи и следува надомест, кој го 
утврдува Владата. Критериуми за утврдување на надоместокот се бројот на 
одржани седници и присуството на членовите  на седниците.

Со членовите од 19 - 27 се врши усогласување на Законот за заштита и спасување 
со Законот за прекршоците („Сл. весник на РМ“ бр. 124/15).

Со членовите од 28 - 30 од Предлогот се истакнува дека превземените овластени 
службени лица од Министерството за внатрешни работи продолжуваат да работат 
како овластени службени лица од областа на безбедноста во Дирекцијата за 
заштита и спасување, се дава временски период за дооформување на 
образованието за вработените кои немаат соодветно образование согласно 
предвидените  услови за инспектори за заштита и спасување и се предлага 
временски период за донесување на подзаконски акт со кој ќе се доуреди материјата  
која е предмет на изменување и дополнување. 



II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Со предложените изменувања и дополнувања кои се однесуваат на обележувањето 
на возилата од единиците на локалната самоуправа со светлосни и звучни уреди и 
обележјаќе се изедначат со обврските за изгледот со возилата кои се од 
републичките сили за заштита и спасување. Истото се однесува и за надоместоците 
што ќе им се исплаќаат на лицата кои се ангажирани во просторните сили за 
заштита и спасување формирани од единиците на локалната самоуправа во смисла 
на обврската за исплаќање на надоместокот, однос нивно изедначување со лицата 
кои се ангажирани во републичките сили.

Со предложените измени и дополнувања во делот на надзорот ќе се регулира  
статусот на инспекторите, постоечките работни места ќе се внесат во Каталогот на 
работни места и ќе се определи нивна соодветна група и нивни соодветни шифри, а 
со тоа ќе се изврши законската обврска за усогласување на Актот за 
систематизација со одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор.

III. ПОСЛЕДИЦИ КОИ ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Последиците кои ќе произлезат од предложеното законско решение се позитивни: ќе 
дојде до решавање на статусот на инспекторите во Дирекцијата за заштита  и 
спасување, ќе се обележат на соодветен начин возилата кои се ангажирани од 
единиците на локалната самоуправа и ќе се врши исплата на надомест за граѓаните 
кои ќе бидат ангажирани во просторните сили за заштита и спасување кое до сега не 
беше законски уредено .
  
           



ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ
ШТО СЕ МЕНУВААТ ИЛИ ДОПОЛНУВААТ

Член 2
Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. “Природни непогоди” се земјотреси, поплави, лизгање на земјиште, снежни 
лавини и наноси, голомразица, град, суша кои со природни неконтролирани сили ја 
загрозуваат животната средина, животот и здравјето на луѓето, материјалните 
добра, животинскиот и растителниот свет и културното наследство;
2. ,,Други несреќи” се настани кои се резултат на одредени превиди и грешки во
извршувањето на секојдневните стопански и други активности, како и невнимание 
при ракување со опасни материи и средства при производство, складирање и 
транспорт на истите (пожари, големи несреќи во патниот, железничкиот и 
воздушниот сообраќај, несреќи во рудници, индустриски несреќи предизвикани од 
експлозии и други техничко-
технолошки причини, паѓање на радиоактивни врнежи, прашини и талози, излевање 
на нафта и нафтени деривати и други отровни хемикалии, експлозии на гасови, 
запаливи течности и гасови, како и други горливи материи кои со воздухот создаваат 
експлозивни смеси и други експлозивни материјали од поголем размер);
3. ,,Епидемии, епизоотии и епифитотии” се заразни болести кои доведуваат до
интензивни и масовни појави на одредени заболувања кај луѓето, животните и
растенијата;
4. “Заштита од природни непогоди и други несреќи” е преземање на организациски, 
технички и други мерки и употреба на технички и други средства за непосредна 
лична и
колективна заштита на луѓето, животинскиот и растителниот свет, имотот, 
културното наследство и животната средина од последиците предизвикани од 
природни непогоди и други несреќи;
5. “Спасување” е преземање на конкретни мерки, активности и постапки за заштита 
на луѓето чиј живот или здравје се загрозени, на животните, растенијата, имотите и
културното наследство од последиците на природни непогоди и други несреќи;
6. “Помош” е преземање на конкретни активности за одговор на природни непогоди и 
други несреќи од страна на стручни лица, тимови и спасувачки единици;
7. “Поддршка“ е преземање на одредени активности за логистичко обезбедување 
кои се во функција на заштитата и спасувањето од природни непогоди и од други 
несреќи, со единствена цел за зголемување на ефикасноста на одговорот на 
погодената заедница;
8. “Опасна материја” е секоја материја во тврда, гасовита или течна состојба
(експлозивни материи и предмети, гасови, запаливи течности, запаливи цврсти 
материи,
самозапаливи материи, материи што во допир со водата развиваат запаливи гасови, 
оксидирачки материи, органски пероксиди, отрови, заразни материи, радиоактивни 
материи, корозивни (нагризувачки) материи и други опасни материи и производи), 
која ќе продре во околината, непосредно ќе го загрози животот и/или здравјето на 
луѓето, животните и растенијата, ќе предизвика уништување или штета на имотот, 
материјалните добра, културното наследство и природните богатства;
9. “Опасност” е појава која ќе предизвика штета, уништи и/или загрози животот и 
здравјето на луѓето и имотот, материјалните добра, природните богатства, 
животинскиот и растителниот свет, културното наследство и животната средина;
10. “Загрозеност” е вистинска или претпоставена изложеност на луѓето, животните, 
растенијата, имотот, материјалните добра, природните богатства, културното 
наследство и животната средина од природни непогоди и други несреќи;
11. “Степен на загрозеност” е очекуваниот обем на штета и другтите последици од
природни непогоди и други несреќи;



12. “Криза“ е појава со која се загрозени основните вредности, трајните и виталните 
интереси и цели на државата, односно се загрозени уставниот поредок и 
безбедноста на Републиката;
13. “Ризик“ е вројатност за настанување на загуби, повреди или штети од природни 
непогоди и од други несреќи, на кои би биле изложени граѓаните, природните 
богатства, растителниот и животинскиот свет, добрата во општа употреба како и 
предметите и објектите од особено културно и историско значење;
14. “Изложеност“ е степен до кој граѓаните, природните богатства, растителниот и 
животинскиот свет, добрата во општа употреба како и предметите и објектите од 
особено културно и историско значење, се подложни на загуби, повреди или штети 
предизвикани
од природните непогоди и од другите несреќи;
15. “Совладливост“ е степен до кој погодената заедница може да ги редуцира 
загубите, повредите и штетите од природни непогоди и од други несреќи;
16. “Штета” е непосредно уништување и оштетување од природни непогоди и други 
несреќи, како и трошоците за активностите и преземените мерки при отстранување и 
спречување на уништувањето и оштетувањето на имотот, материјалните добра, 
природните богатства, културното наследство и животната средина, растенијата, 
повреди на луѓето и животните;
17. “Основни услови за живот при природни непогоди и други несреќи” се итно
здравствено згрижување на луѓето и животните, снабдување на загрозените со вода 
за пиење и храна, лекови и други основни животни потреби, одржување на 
хигиената, снабдување со енергија, обезбедување на неопходните сообраќајни 
врски и функционирање на комуналната инфраструктура, обезбедување и заштита 
на неопходната сточна храна, како и заштита на културното наследство;
18. “Активирање на учесниците во системот на заштитата и спасување” е преземање 
на постапки и активности со кои учесниците во заштитата и спасувањето 
организирано се вклучуваат во спроведувањето на заштитата и спасувањето;
19. “Организирани сили за заштита и спасување од природни непогоди и други
несреќи” се посебно организирани единици или поединци во рамките на државните 
органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, 
трговските друштва и другите правни лица кои навремено интервенираат во случај 
на опасност;
20. “Средства за заштита и спасување” се заштитна и спасувачка опрема и орудија 
(алат), објекти за привремено сместување, објекти и опрема за оспособување, 
магацини, превозни средства, телекомуникациски и алармни уреди, како и материјал 
кој наменски се употребува за заштита и спасување или е предвиден за таа цел;
21. “Средства за помош” се животните намирници, вода за пиење, облека, чевли,
лекови и другите предмети, односно средства кои се наменети за бесплатно делење 
помош на загрозеното и погоденото население од природни непогоди и други 
несреќи, за леснување на нивниот живот;
22. “Процена на загрозеност” е квалитативна и квантитативна анализа на 
податоците за рано превентирање, можни ризици и опасности за настанување на 
природни непогоди и други несреќи, со предвидување на можни последици од 
истите, предложен степен на заштита од опасностите и предлог за превентивни и 
други мерки за заштита и спасување;
23. “Ублажување и спречување на настанувањето на природните непогоди и другите 
несреќи” е проектирање и примена на пропишаните мерки за заштита од пожари и 
сеизмички дејства на објекти во инвестициона градба и на објекти во употреба, 
преземање мерки за заштита од град, изградба на одбранбени насипи, регулирање 
на водотеците,
уредување на шумите за заштита од пожари, пошумување на голини, изградба на 
акумулации за вода и преземање на други мерки пропишани со закон;
24. ”Откривање на настанувањето на природните непогоди и други несреќи” е
спроведување на активностите за следење на состојбите во воздухот, почвата и 
водата и навремено информирање 



25. ”Отстранување на последиците од настанатите природни непогоди и други 
несреќи” е преземање на урбанистичко-технички и хуманитарни мерки за заштита и 
спасување.“
26. “Градби и инсталации што содржат опасни сили“ се објекти и постројки со опасна 
моќ (брани, насипи, нуклеарки, објекти и постројки за производство на електрична 
енергија и друго) кои во случај на воена состојба се заштитени со женевските 
конвенции и дополнителните протоколи како цели на воено дејствување и
27. “Цивилна заштита“ се сите субјекти кои учествуваат во заштитата и спасувањето 
во Републиката, организирани како единствен систем за откривање и спречување на 
настанувањето и отстранувањето на последиците од настанатите природни 
непогоди и други несреќи и давање помош во мир, вонредна состојба и воена 
состојба.“

Член 114
Возилата и воздухопловите на Дирекцијата имаат обележја на Дирекцијата и 

светлосни и звучни уреди кои се користат во услови на мир и вонредна состојба.
Возилата и воздухопловите што се користат за извршување на задачи во 

заштитата и спасувањето можат да имаат вградено светлосни и звучни уреди и 
обележја од ставот 1 на овој член.

Во случај на воена состојба возилата и воздухопловите на Дирекцијата и 
возилата и воздухопловите што ќе се користат за извршување на задачи во 
заштитата и спасувањето се обележуваат со меѓународниот знак за распознавање 
на цивилната заштита.

                                                                 Член 115
Функционалните ознаки на припадниците на силите за заштита и спасување, 

бојата, светлосните и звучните уреди и обележја на возилата и воздухопловите за 
заштита и спасување што се користат во мир и вонредна состојба и начинот на 
истакнување на меѓународниот знак за распознавање на цивилната заштита во 
случај на воена состојба на униформата и функционалните ознаки на припадниците 
на силите за заштита и спасување, обележувањето на возилата и воздухопловите, 
на објектите, на средствата за заштита и спасување и на градбите и инсталациите 
што содржат опасни сили со уредба ги пропишува Владата.
                                                           

Член 115-а
Воздухопловниот персонал на Дирекцијата што го сочинуваат: летачкиот 

персонал, воздухопловно-техничкиот и друг стручен персонал односно 
авиодиспечер и координатор на лет немаат статус на државни службеници, имаат 
право на плата и додатоци на плата согласно со овој закон, Законот за работните 
односи, колективните договори и договорот за вработување.

Генералниот инспектор и другите вработени во Дирекцијата што немааат 
стаус на државни служабеници имаат право на плата и додатоци на плата согласно 
со овој закон, Законот за работните односи, колективните договори и договорот за 
вработување.

Платата на летачкиот персонал, воздухопловно-техничкиот и друг стручен 
персонал и вработените во Дирекцијата што немаат статус на државни службеници 
е составена од:
- основна плата;
- дел од плата за работна успешност и
- додатоци на плата за посебни услови при работа. 

Член 115-б
Основната плата се определува врз основа на видот, сложеноста, обемот и

одговорноста за работите на работното место, стручната подготовка и стекнатите 
знаења и вештини.



Основната плата се утврдува така што износот на најниската плата се множи 
со коефициентот на сложеност на работното место на кое работникот работи, 
според договорот за вработување.

Коефициентот на сложеност на работните места се утврдува со колективен 
договор на ниво на работодавач.

Најниската плата за најнизок степен на сложеност се утврдува со 
колективните договори на ниво на работодавач.
 Најниската плата ја утврдуваат и објавуваат потписниците на колективниот 
договор на ниво на работодавач, со спогодба најмалку еднаш годишно.

Бодовните групи согласно со степенот на образование и должностите се 
определуваат со актот за систематизација на работните места на Дирекцијата, а во 
согласност соколективен договор на ниво на работодавач.
                                                 

Член 115-м
Постапката за утврдување на материјална одговорност се запира во случаите 

кога :
- ќе се утврди дека нема штета или одговорност на пријавеното лице;
- лицето ќе ја признае и надомести штетата во текот на постапката и
- сторителот ќе остане непознат и настапи смрт на сторителот.

Како оправдани причини од членот 115-љ став 4 на овој закон се сметаат 
случаите кога:
- штетата не е причинета со намера;
- штетата настанала при изведување на обука или вежба во лоши временски услови;
- штетата настанала заради непостоење на услови за сместување на опремата 
соодветни на пропишаните;
- штетата настанала под околности под кои не би можела да се избегне или
- доколку со исплатата на надоместокот на штетата се загрозува егзистенцијата на 
вработените во Дирекцијата од членот 115-а на овој закон.

Против решението од членот 115-љ став 1 на овој закон летачкиот персонал, 
воздухопловно-техничкиот и друг стручен персонал, односно авиодиспечер и 
координатор на лет има право на жалба до второстепена комисија на Владата на 
Република Македонија од областа на работните односи во рок од осум дена од 
приемот на решението.

Начинот на утврдување на материјалната одговорност го пропишува 
директорот на Дирекцијата.
                 

Член 115-њ
За дисциплинската одговорност со решение одлучува директорот на 

Дирекцијата по спроведена постапка од страна на комисија за утврдување на 
дисциплинска одговорност што ја формира директорот на Дирекцијата.

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од претседател, двајца 
членови и нивни заменици.
Комисијата од ставот 1 на овој член утврдува постоење на дисциплинска 
одговорност, околностите под кои настанала, и дава предлог за поведување на 
дисциплинска постапка до директорот.

Против решението од ставот 1 на овој член , вработените во Дирекцијата од 
челнот 115-а на овој закон имаат право на жалба до второстепена комисија на 
Владата на Република Македонија од областа на работните односи во рок од осум 
дена од приемот на решението.

Начинот на утврдување на дисциплинската одговорност го пропишува 
директорот на Дирекцијата.

Член 126
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 формира Републиката и извршувањето на обврските и другите 



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

Член 130
Граѓаните распоредени на должности во силите за заштита и спасување што 

ги формира Републиката, имаат право и на разлика од надоместокот на членот 127 
алинеја 1на овој закон до висината на надоместокот за извршување на должностите 
во силите за заштита и спасување, доколку надоместокот е понизок од надоместокот 
за извршување на должностите во силите за заштита и спасување.

Висината на надоместокот за извршување на должностите во силите за 
заштита и спасување што ги формира Републиката, ги утврдува Владата и не може 
да биде поголем од три просечни месечни плати.
                                                                                                                                                                              

Член 132
Граѓани повикани заради извршување на права и должности во републичките 

сили за заштита и спасување, доколку за време на извршувањето на должностите 
им се обезбеди бесплатен превоз, бесплатна исхрана и бесплатно сместување 
ноќевање, имаат право на надоместок за дополнително ангажирање и тоа:
- за раководниот-командниот кадар во силите за заштита и спасување 5% од 
просечната месечна плата и
- за другите извршители во силите за заштита и спасување 3% од просечната 
месечна плата.

Член 138
Средствата за надоместокот на граѓаните во извршувањето на правата и 

должностите во заштитата и спасувањето се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија.

Поблиски прописи за висината и начинот на остварувањето на надоместокот 
на граѓаните во извршувањето на правата и должностите во заштитата и 
спасувањето донесува Владата.

Член 139-б
При вршењето на инспекцискиот надзор, во согласност со закон, инспекторот 

има обврска да:
1) постапува по иницијативи за поведување на инспекциска постапка и за тоа да 
го извести подносителот на иницијативата;
2) го известува одговорното лице на субјектот на надзорот за почетокот на 
вршењето на инспекцискиот надзор, освен ако со закон поинаку не е утврдено или 
ако со таквото известување ќе се намали ефикасноста на надзорот, или заради 
заштита на јавниот интерес, животот и здравјето на луѓето и имотот,
3) се легитимира пред субјектот на надзорот, односно пред одговорното или 
друго овластено лице на субјектот на надзорот;
4) состави записник за извршениот инспекциски надзор;
5) ја чува тајноста на класифицираните информации;
6) постапува законито, навремено и во согласност со Етичкиот кодекс на 
државните службеници и Етичкиот кодекс на инспекциската служба и
7) го извести одговорното лице на субјектот на надзорот за законскиот основ за 
вршење на надзор.

Член 140
Инспекциски надзор над спроведување на одредбите од овој закон и другите 

прописи од областа на заштитата и спасувавањето го вршат инспектори за заштита 
и спасување (во понатамошниот текст: инспектори).
Инспектор за заштита и спасување може да биде лице со високо образовение со 
завршен VII-1 степен на образование или стекнати 180 до 300 кредити според ЕКТС 
со најмалку шест години работно искуство во заштита и спасување од кои најмалку 
две години во државна служба.



Член 141
Во вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторите се овластени:

- да постапува по иницијативи за поведување на инспекциска постапка и за тоа 
да го извести подносителот на иницијативата;
- да го известува одговорното лице на субјектот на надзорот за почетокот на 
вршењето на инспекцискиот надзор, освен ако со закон поинаку не е утврдено или 
ако со таквото известување ќе се намали ефикасноста на надзорот, или заради 
заштита на јавниот интерес, животот и здравјето на луѓето и имотот;
- да состави записник за извршениот инспекциски надзор;
- да го извести одговорното лице на субјектот на надзорот за законскиот основ 
за вршење на надзор;
- да остваруваат увид во спроведувањето на овој закон и другите прописи од 
заштитата и спасувањето и
- да предложат мерки за отстранување на утврдените неправилности и 
недостатоци во определен рок.
При вршењето на надзорот инспекторот е должен да дава помош во 
спроведувањето на законите и другите прописи од областа на заштитата и 
спасувањето.

Член 141-ж
Против решението од членовите 141-г и 141-д на овој закон може да се изјави 

жалба во рок од осум дена од приемот на решението. По жалбата одлучува 
второстепена комисија на Владата на Република Македонија од областа на 
работните односи.
                                                                               

Член 144
Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата од природни 

непогоди, и други несреќи што ја формира Владата, врши процена и утврдување на 
висината на штетата само кога Републиката ја организира односно учествува во 
заштитата и спасувањето.
                                                                                                    

Член 151
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на граѓанинот ако :
- не постапи согласно со одредбата од членот 41 на овој закон и
- не постапи согласно со одредбата од членот 46 на овој закон.

Глоба во износ утврден во ставот 1 на овој член ќе му се изрече и на 
странски државјанин, ако не постапи согласно со одредбата од членот 45 на овој 
закон.
                                                      

Член 152
Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на физичко лице, ако:
- не постапи согласно со одредбите од членот 44 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 70 , став 1 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 71на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 72 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 73на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 74 на овој закон и
- не постапи согласно со одредбите од членот 79 на овој закон.
                                                  

Член 153
Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на правното лице ако:
- не постапи согласно со одредбите од членот 11 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 37 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 38 на овој закон;



- не постапи согласно со одредбите од членот 39 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 44 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 47 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 51 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 53 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 54 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 56 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 58 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 59 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 60 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 66 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 69 на овој закон;
-не постапи согласно со одредбите од членот 70 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 71 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 72 на овој закон;
-не постапи согласно со одредбите од членот 74 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 75 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 76 на овој закон;
-не постапи согласно со одредбите од членот 77 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 78 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 79 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 87 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 141-в на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 141-г на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 141-д на овој закон и
- не постапи согласно со одредбата од членот 141-ѓ на овој закон.

Глоба во износ утврден во ставот 1 на овој член ќе му се изрече и на 
странско правно лице,ако не постапи согласно со одредбата од членот 45 на овој 
закон.

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се изрече глоба во износ од 1.000 
до 2.000 евра во денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице 
од ставот 1 наовој член.

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се изрече глоба во износ од 1.000 
до 2.000евра во денарска противвредност и на одговорното лице во странското 
правно лице,ако не постапи согласно со одредбата од членот 45 на овој закон.

                                                               
Член 154

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на правното лице, ако;
- не постапи согласно со одредбите од членот 74 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 75 на овој закон и
- не постапи согласно со одредбите од членот 79 на овој закон.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице.

Член 154-а
Глоба во износ од 3000 – 5000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на функционерот кој раководи со органот односно раководното 
лице на органот  доколку не постапат согласно член 70 став 2 од овој закон.         
                                                                    

Член 155
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за 

прекршок ќе му се изрече на одговорното лице во единицата на локалната 
самоуправа, ако:
- не постапи согласно со одредбите од членот 10 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 34 на овој закон;



- не постапи согласно со одредбите од членот 35 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 36 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 51 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 53 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 54 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 56 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 58 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 59 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 60 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 62 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 64 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 75 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 76 на овој закон;
 - не постапи согласно со одредбите од членот 77 на овој закон;
 - не постапи согласно со одредбите од членот 79 на овој закон;
 - не постапи согласно со одредбите од членот 106 на овој закон;
 -не постапи согласно со одредбите од членот 141-в на овој закон;
 -не постапи согласно со одредбите од членот 141-г на овој закон;
 -не постапи согласно со одредбите од членот 141-д на овој закон и
 - не постапи согласно со одредбите од членот 141-ѓ на овој закон.
                                                                                                                                

Член 155-а
За прекршоците утврдени во членовите 151, 152, 153, 154 и 155 од овој закон,

прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Дирекцијата (во 
натамошниот текст: Прекршочен орган).

Прекршочната постапка од ставот 1 на овој член пред прекршочен орган ја 
води

Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна 
комисија) формирана од страна на директорот на Дирекцијата.

Прекршочната комисија е составена од претседател и два члена. 
Претседателот е дипломиран правник со положен правосуден испит и 

работно искуство пет години во својата област, а членовите се со високо 
образование и работно искуство од пет години во својата област.

Прекршочната комисија се избира на секои три години.
Покрај членовите на Прекршочната комисија директирот на Дирекцијата може 

да определи секретар на Прекршочната комисија кој врши административни работи 
за
комисијата и заменик претседател и заменици членови кои по исклучок учествуваат 
во работата на Прекршочната комисија во случај на отсуство на некои од членовите.

Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа.
Против решението на Прекршочниот орган, со кои се изрекува прекршочна 

санкција може да се поднесе тужба за поведување управен спор пред надлежен суд.
                                                                                                      

Член 155-в
За прекршоците утврдени во членовите 151, 152, 153, 154 и 155 од овој закон,

инспекторите за заштита и спасување се должни на сторителот на прекршокот да му 
предложат постапка за порамнување пред да поднесат барање за прекршочна 
постапка.

Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за 
порамнување, инспекторот за заштита и спасување составува записник во кој се 
забележуваат битните елементи на прекршокот, времето , местото и начинот на 
сторување на прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати 
на самото место.

Во записникот се утврдува начинот на кој ќе се отсранат штетните последици 
од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторувањето на 
прекршокот.

Инспекторот за заштита и спасување може да му предложи на сторителот



надминувањето на последиците од прекршокот да се заменат со вршење на други 
обврски кои придонесуваат за подобрување на условите на безбедноста и здравјето 
на вработените при работа кои дотогаш не биле преземени или реализирани од 
срана на сторителот на прекршокот.

Инспекторот за заштита и спасување е должен да води евиденција за 
покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход.


