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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.18 од 14.02.2011 година) 

Член 1 

Во Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија" број 
36/2004, 49/2004, 86/2008 и 124/10), во членот 70 став 1 зборовите: „и да прибави 
согласност за застапеноста на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни 
материи" се бришат. 

Ставот 2 се менува и гласи:  
„Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици се должни во рок од 
пет дена од денот на приемот на писменото барање за увид во проектната документација 
од органот кој ја спроведува постапката за издавање на одобрение за градење, да изврши 
увид и да даде согласност за застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и 
опасни материи или да даде забелешки на записник, доколку не се исполнети условите за 
согласност." 

Член 2 

Во членот 75 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  
„Содржината на правилникот за заштита од пожари и експлозии од ставот 2 на овој член 
ја пропишува директорот на Дирекцијата." 

Ставот 3 станува став 4. 

Член 3 

Во членот 76 ставот 3 се менува и гласи:  
„Техничките нормативи за хидрантската мрежа за гаснење на пожари ги пропишува 
директорот на Дирекцијата." 

Член 4 

Во членот 113 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:  
„Содржината, формата и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на која е 
истакнат меѓународен знак за распознавање на цивилната заштита ги пропишува 
директорот на Дирекцијата." 

Член 5 
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По членот 115 се додава нова Глава IX-а и 18 нови члена 115-а, 115-б, 115-в, 115-г, 115-д, 
115-ѓ, 115-е 115-ж, 115-з, 115-ѕ, 15-и, 115-ј, 115-к, 115-л, 115-љ, 115-м, 115-н и 115-њ, кои 
гласат: 

"IX-а. ПЛАТА, ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА И ДРУГИ ПРАВА ОД РАБОТЕН ОДНОС, МАТЕРИЈАЛНА И 
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА ЛЕТАЧКИОТ ПЕРСОНАЛ, ВОЗДУХОПЛОВНО 
ТЕХНИЧКИОТ И ДРУГ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ И ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДИРЕКЦИЈАТА ШТО НЕМААТ 
СТАТУС НА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

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

Член 115-в 

Делот од плата за работна успешност се утврдува во зависност од:  
- вонредно и натпросечно оптоварување на работникот,  
- зголемен обем на работа и  
- предвремено и квалитетно извршување на работите. 

Работната успешност на работникот според критериумите на ставот 1 од овој член се 
утврдува врз основа на мерила и критериуми утврдени со колективен договор на ниво на 
работодавач. 

Член 115-г 

Основната плата на вработените во Дирекцијата од членот 115-а на овој закон се 
зголемува со додатоци на плата за посебни услови при работа, најмногу до 35% и тоа за: 
прекувремена работа, теренски услови, тревога, учество во природни непогоди, вонредни 
состојби, воени вежби, мобилизациски вежби, обуки, дежурства и друга работа подолга 
од полното работно време во работна недела, работа во смена, односно турнус, работа за 
време на неделен одмор и празници утврдени со закон, користење и прекин на годишен 
одмор по потреба на работата, како и други вонредни ситуации предизвикани со 
потребите на меѓународна помош во други земји, работа ноќе, работа во три смени и 
изложеност на ризик по здравјето и животот. 

Член 115-д 

Основната плата на вработените од членот 115-а на овој закон се зголемува за 0,5% за 
секоја навршена година работен стаж, а најмногу до 20%. 

Член 115-ѓ 

Работодавачот на вработените од членот 115-а на овој закон им исплатува надоместок на 
плата за:  
- време на привремена неспособност за работа поради болест,  
- годишен одмор,  
- време на прекин на работниот процес од причини од страна на работодавачот,  
- дообразование, стручно оспособување и преквалификација, односно доквалификација, 
согласно со потребата на работодавачот и  
- време на отказен рок. 
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Во случаите од ставот 1 на овој член на вработениот му припаѓа надоместок на плата во 
висина од неговата просечна исплатена плата во последните три месеци, доколку со 
закон поинаку не е определено. 

Во платата од ставот 2 на овој член не се вклучува додатокот на плата за прекувремена 
работа. 

Член 115-е 

За време на привремена неспособност за работа поради болест и повреда, согласно со 
закон, вработените од членот 115-а на овој закон имаат право на надоместок на плата во 
висина од:  
- 70% за период до седум дена  
- 80% за период до 15 дена и  
- 90% за период до 21 ден,  
почнувајќи од првиот ден на боледувањето, од просечно исплатената нето плата во 
претходните три месеци. 

Во случај на спреченост за работа поради професионални заболувања и повреди на 
работа, давање на крв и за други случаи утврдени со закон, надоместокот се утврдува во 
висина од 100% од основицата утврдена во ставот 1 на овој член. 

Член 115-ж 

Вработените од членот 115-а на овој закон имаат право на надоместок на трошоците 
поврзани со работа, и тоа:  
- дневници за службени патувања во земјата,  
- дневници за службени патувања во странство согласно со Уредбата за издатоците за 
службен пат и селидби во странство што на органите на управата им се признаваат во 
тековни трошоци,  
- на трошоците за користење на сопствен автомобил за потреби на работодавачот во 
висина од 30% од цената на литар гориво што го користи автомобилот за секој изминат 
километар со патен налог и  
- на трошоците при селидба за потребите на работодавачот. 

Член 115-з 

Висината на надоместоците од членот 115-ж алинеи 1 и 4 на овој закон, се усогласуваат со 
колективен договор на ниво на работодавач на годишно ниво. Дневниците за службени 
патувања и теренскиот додаток, меѓусебно се исклучуваат. 

Надоместокот за одвоен живот од семејството и теренскиот додаток, меѓусебно се 
исклучуваат. 
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Дневницата за службено патување се пресметува од часот на тргнувањето на службеното 
патување до часот на враќањето со превозното средство, и тоа:  
- цела дневница ако патувањето траело повеќе од 12 часа и  
- 50% од износот на дневницата за службено патување кое траело од осум до 12 часа. 
Доколку вработениот во ист ден, дел од работното време го помине на работното место, а 
еден дел е на службен пат, но помалку од осум часа, часовите поминати на службен пат 
над полното работно време му се сметаат за прекувремена работа. 

Доколку за време на службеното патување се покриени трошоците за исхрана, превоз и 
ноќевање, се исплатува 20% од износот на дневницата. 

По завршување на службеното патување, вработениот е должен во рок од три работни 
дена да поднесе сметка за патните и другите трошоци. 

Кон сметката за патните и дневните трошоци се приложува патен налог за превоз и 
трошоците. 

Член 115-ѕ 

За време на приправничкиот стаж на вработените од членот 115-а на овој закон им 
припаѓа плата во износ од 80% од основната плата за работното место за кое се 
оспособува. На вработениот приправник му припаѓаат надоместоци и додатоци на плата 
за работното место за кое се оспособува. 

Член 115-и 

Вработените од членот 115-а на овој закон има право на платен одмор заради лични и 
семејни околности до седум работни дена во текот на годината во следниве случаи:  
- за склучување на брак три дена,  
- за склучување на брак на дете два дена и  
- за раѓање или посвојување на дете два дена. 

Член 115-ј 

Летачкиот персонал, воздухопловно-техничкиот и друг стручен персонал, односно 
авиодиспечер и координатор на лет имаат право еднаш годишно на организирана 
седумдневна рекреација во спортско-рекреативни центри за рехабилитација под 
контрола на инструктори и лекари специјалисти, согласно со план кој го донесува 
директорот на Дирекцијата. 

Летачкиот персонал има право на надоместок во висина од пет дневници за извршен 
пробен лет на воздухоплов на Дирекцијата. 
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Летачкиот персонал, воздухопловно-техничкиот и друг стручен персонал, односно 
авиодиспечер и координатор на лет, имаат право на зголемено траење на годишниот 
одмор во времетраење од три дена заради специфичните услови на работа, но не повеќе 
од 26 работни дена. 

Член 115-к 

На летачкиот персонал, му престанува работниот однос во Дирекцијата во случај, ако:  
1) на работникот со правосилна одлука му е забрането да врши определени работи од 
работниот однос или ако му е изречена воспитна, заштитна или безбедносна мерка 
поради која не може да врши работи подолго од шест месеци или ќе мора поради 
издржување на затворска казна да биде отсутен од работа повеќе од шест месеци;  
2) трајно ја загуби здравствената и физичката способност за воздухопловна служба и/или 
општата здравствена способност за работа - со денот на конечноста на решението за 
утврдување на здравствената и физичката способност;  
3) исполни услови за пензија согласно со закон и  
4) му е повлечена важечката цивилна дозвола издадена од Агенцијата за цивилното 
воздухопловство. 

На воздухопловно-техничкиот и другиот стручен персонал, односно авиодиспечер и 
координатор на лет им престанува работниот однос во Дирекцијата под услови и начин 
утврдени со Законот за работните односи. 

Член 115-л 

Вработените во Дирекцијата од членот 115-а на овој закон кои со намера или крајно 
невнимание ќе предизвикаат штета на средствата на Република Македонија во врска со 
вршење на работните задачи во Дирекцијата се должни да ја надоместат штетата. 

Ако штетата ја предизвикаат повеќе лица, секое лице е одговорно сразмерно на штетата 
што ја предизвикало. Ако не може да се утврди делот од штетата, се смета дека сите се 
подеднакво одговорни и штетата ја надоместуваат во еднакви делови. 

Ако повеќе лица предизвикале штета со кривично дело со умисла, за штетата одговараат 
солидарно. 

Сметкополагачите и ракувачите со материјални средства и опрема одговараат за штетата 
и средствата кои им се доверени на чување, ако не докажат дека штетата ја причинило 
друго лице или дека настанала случајно или како последица на виша сила. 

Член 115-љ 
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За материјалната одговорност со решение одлучува директорот на Дирекцијата по 
спроведена постапка од страна на комисија за утврдување на материјална одговорност 
што ја формира директорот на Дирекцијата. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од претседател, двајца членови и нивни 
заменици. За утврдување на материјалната одговорност на летачкиот поерсонал, односно 
авиодиспечер и координатор на лет, комисијата се формира од редот на летачкиот 
персонал и од финансиски експерти на Дирекцијата. 

Во работата на комисијата од ставот 1 на овој член може да учествува и надворешен член 
кој е експерт од соодветната област. 

Комисијата од ставот 1 на овој член утврдува постоење на материјална одговорност за 
штетата, нејзината висина, околностите под кои настанала, кој ја предизвикал и кој треба 
да ја надомести штетата или утврдува дека се исполнети условите за запирање на 
постапката, односно ослободување од обврската во целост или делумно да се надомести 
штетата од оправдани причини и дава предлог до директорот. 

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;ж  
- 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-н 
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Вработените во Дирекцијата од членот 115-а на овој закон одговорни се за повреда на 
работната дисциплина. 

Одредбите од Законот за државните службеници што се однесуваат на дисциплинската 
одговорност соодветно се применуваат и на вработените во Дирекцијата од членот 115-а 
на овој закон. 

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 членот 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 6 

По членот 139 се додаваат три нови члена 139-а, 139-б и 139-в, кои гласат: 

„Член 139-а 

Во постапката за вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот 
за инспекцискиот надзор, доколку со овој закон поинаку не е уредено. 

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 
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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 139-в 

Во согласност со закон, заради отстранување на утврдените неправилности, инспекторот 
има право и обврска на субјектот на надзорот:  
1) да му укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување;  
2) да му нареди да преземе соодветни мерки и активности во рок кој ќе го определи 
инспекторот и  
3) да му поднесе барање за поведување прекршочна постапка." 

Член 7 

Во членот 140 ставот 2 се менува и гласи:  
„Инспектор за заштита и спасување може да биде лице со високо образование 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 8 

По членот 140 се додаваат два нови члена 140-а и 140-б, кои гласат: 

"Член 140-а 

Доколку при вршење на инспекцискиот надзор инспекторот за заштита и спасување 
утврди дека по прв пат е сторен прекршок од членовите 75 ставови 1 и 2 и 79 став 1 на 
овој закон е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со 
укажување за отстранување на неправилноста во рок од осум дена од приемот на 
записникот и со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на 
субјектите од членовите 75 ставови 1 и 2 и 79 став 1 на овој закон каде што е утврдена 
неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор. 
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Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на 
едукацијата ги пропишува директорот на Дирекцијата. 

Едукацијата ја организира и спроведува Дирекцијата во рок не подолг од осум дена од 
денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор. 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности 
за еден или за повеќе субјекти. 

Доколку во закажаниот термин субјектите од членовите 75 ставови 1 и 2 и 79 став 1 на 
овој закон над кој се спроведува едукацијата не се јават на едукацијата ќе се смета дека 
едукацијата е спроведена. 

Доколку во закажаниот термин субјектите од членовите 75 ставови 1 и 2 и 79 став 1 на 
овој закон над кој се спроведува едукацијата се јават на закажаната едукација и истата ја 
завршат ќе се смета дека се едуцирани по однос на утврдената неправилност. 

Доколку инспекторот за заштита и спасување при спроведување на контролниот надзор 
утврди дека се отстранети утврдените неправилности, донесува заклучок со кој ја запира 
постапката на инспекцискиот надзор. 

Доколку инспекторот за заштита и спасување при спроведување на контролниот надзор 
утврди дека не се отстранети утврдените неправилности, поднесува барање за 
поведување прекршочна постапка пред прекршочна комисија. 

Дирекцијата води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од 
директорот на Дирекцијата. 

Член 140-б 

Дирекцијата за извршените инспекциски надзори изготвува квартални извештаи кои се 
објавуваат на интернет страницата на Дирекцијата, на унифициран квартален преглед." 

Член 9 

Во членот 141 се додаваат четири нови алинеи 1, 2, 3 и 4, кои гласат:  
„- 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,  
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- да го извести одговорното лице на субјектот на надзорот за законскиот основ за вршење 
на надзор,". 

Алинеите 1 и 2 стануваат алинеи 5 и 6. 

Член 10 

По член 141-е се додаваат два нови члена 141-ж и 141-з, кои гласат: 

„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 141-з 

Прекршочната комисија од членот 155-а на овој закон е должна веднаш, а најдоцна во 
рок до пет дена од денот на поднесувањето да ги земе на разгледување барањата на 
инспекторите за заштита и спасување." 

Член 11 

Во членот 142 ставот 4 се менува и гласи:  
„Директорот на Дирекцијата донесува годишна програма за работа на Генералниот 
инспектор најдоцна до 31 јануари за тековната година." 

Член 12 

Во членот 151 став 1 износот "100" се заменува со износот "500", а износот "500" се 
заменува со износот "1.000". 

Член 13 

Во членот 152 став 1 износот "500" се заменува со износот "1.000", а износот "1.000" се 
заменува со износот "2.000". 

Член 14 

По членот 154 се додава нов член 154-а, кој гласи: 

"Член 154-а 
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Глоба во износ од 3.000 до 5.000 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 со членот 70 став 2 од овој закон." 

Член 15 

Во членот 155-б став 2 алинејата 4 се брише. 

Член 16 

Во членот 165 бројот "12" се заменува со зборот "три". 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 

Одредбите од членовите 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на овој закон ќе започнат да се применуваат со 
отпочнување на примената на Законот за инспекцискиот надзор. 

Член 18 

Актите за систематизација и внатрешна организација на Дирекцијата, ќе се усогласат во 
рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 19 

Вработените инспектори за заштита и спасување во Дирекцијата што не ги исполнуваат 
посебните услови утврдени во овој закон се должни во рок од четири години да ги 
исполнат утврдените посебни услови, а во спротивно им престанува работниот однос како 
инспектор за заштита и спасување. 

Член 20 

Подзаконските акти од членот 8 на овој закон директорот на Дирекцијата ќе ги донесе во 
рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 21 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 
утврди пречистен текст на Законот за заштита и спасување. 

Член 22 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија". 
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