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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И
ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО
ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за земање и пресадување на делови од
човечкото тело заради лекување („Службен весник на
Република Македонија“ број 47/11, 136/11, 91/13,
164/13, 27/14 и 112/14), во членот 73 став 2 зборовите:
„Министерството за здравство“ се заменуваат со зборовите: „Државниот санитарен и здравствен инспекторат“.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MARRJE DHE
TRANSPLANTIM TË PJESËVE TË TRUPIT TË NJERIUT
PËR MJEKIM
Neni 1
Në Ligjin për marrje dhe transplantim të pjesëve të
trupit të njeriut për mjekim („Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë“ numër 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 27/14
dhe 112/14), në nenin 73 paragrafi 2 fjalët: "Ministria e
Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët: "Inspektorati
Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
___________
4500.
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

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
Член 1
Во Законот за заштита на децата („Службен весник
на Република Македонија“ брoj 23/13, 12/14 и 44/14) по
членот 174 се додава нов член 174-а, кој гласи:
„ Член 174-а
(1) Во јавна установа за деца вршењето на дејноста
згрижување и воспитание на деца од предучилишна
возраст не се изведува за време на државни празници и
други празници утврдени со закон.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член згрижувањето и воспитанието на деца од предучилишна возраст може да се организира и во неработен ден.
(3) Во јавна установа за деца вршењето на дејноста
згрижување и воспитание на деца од предучилишна
возраст не смее да се прекинува освен за вонредни
состојби (природни непогоди, епидемии и друго), за
што решава основачот, а по претходна согласност со
Министерството.
(4) Во случај на прекин на работата и неможност за
континуирано извршување на дејноста згрижување и
воспитание на деца од предучилишна возраст заради
штрајк, директорот на јавната установа за деца, по
претходна согласност од градоначалникот на општината и општината во градот Скопје, е должен да го обезбеди остварувањето на дејноста со замена на вработените кои штрајкуваат, за време додека трае штрајкот.
(5) Потребата од работници од ставот (4) на овој
член ќе се обезбедува преку посредување на службата
надлежна за посредување при вработување од евиденцијата на невработени лица од Агенцијата за вработување.“
Член 2
Во членот 228 по ставот (4) се додава нов став (5),
кој гласи:
„(5) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на директорот на јавната установа за деца ако не постапи
согласно членот 174-а ставови (4) и (5).“

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за заштита на децата.

Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за заштита на децата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 септември 2014 година.

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________

Бр. 07-3627/1
24 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE
TË FËMIJËVE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje të fëmijëve („Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë“ numër 23/13, 12/14 dhe 44/14)
pas nenit 174 shtohet nen i ri 174-a, si vijon:
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“Neni 174-a
(1) Në institucion publik për fëmijë kryerja e
veprimtarisë përkujdesje dhe edukim të fëmijëve të moshës
parashkollore nuk realizohet gjatë festave shtetërore dhe
festave tjera të përcaktuara me ligj.
(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni,
veprimtaria përkujdesje dhe edukim të fëmijëve të moshës
parashkollore mund të organizohet edhe në ditë jopune.
(3) Në institucion publik për fëmijë kryerja e veprimtarisë përkujdesje dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore nuk guxon të ndërpritet përveç për gjendje të jashtëzakonshme (fatkeqësi natyrore, epidemi e të tjera), për
çfarë vendos themeluesi, e me pëlqim paraprak të Ministrisë.
(4) Në rast të ndërprerjes së punës dhe pamundësisë për
kryerje të vazhdueshme të veprimtarisë përkujdesje dhe
edukim të fëmijëve të moshës parashkollore për shkak të
grevës, drejtori i institucionit publik për fëmijë, me pëlqim
paraprak të kryetarit të komunës dhe të komunës në
Qytetin e Shkupit, detyrohet që ta sigurojë realizimin e
veprimtarisë me zëvendësimin e të punësuarve që bëjnë
grevë, gjatë kohës deri sa zgjatë greva.
(5) Nevoja për punëtorë nga paragrafi (4) i këtij neni,
do të sigurohet nëpërmjet ndërmjetësimit të shërbimit
kompetent për ndërmjetësim gjatë punësimit nga evidenca
e personave të papunësuar nga Agjencia për Punësim.”

III
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

Neni 2
Në nenin 228 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5),
si vijon:
“(5) Gjobë në shumë prej 500 deri 1 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje
drejtorit të institucionit publik për fëmijë nëse nuk vepron
në pajtim me nenin 174-a paragrafët (4) dhe (5).”

Член 1
Во Уредбата за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање,
чување и обновување на стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија" бр. 39/2010 и
23/2014) во членот 2, точка 1) во алинејата 2 износот
„35,00" се заменува со износот „ 125,00".

Neni 3
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4501.
Врз основа на член 84 алинеја 6, член 86 став 1 и 2
и Амандман XIII од Уставот на Република Македонија, донесувам
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I
Се разрешува д-р НАЗМИ МАЉИЧИ од функцијата член на Советот за безбедност на Република Македонија, по негово барање.
II
За член на Советот за безбедност на Република Македонија се именува генерал потполковник НАСЕР
СЕЈДИНИ.

Бр. 07-814/1
Претседател
30 септември 2014 година
на Република Македонија,
Скопје
Ѓорге Иванов, с.р.
____________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4502.
Врз основа на член 8-а од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија" бр.
84/2006, 103/2008, 77/2009, 24/2011 и 43/2014), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана
23.9.2014 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ
НА СКЛАДИШТАРИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија", а ќе се применува од 1.10.2014 година до
30.11.2014 година.
Бр. 42-7766/1
23 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

4503.
Врз основа на член 46 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010,
104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 23.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН
ИМОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука престанува правото на сопственост
на Агенцијата за управување со одземен имот на недвижниот имот Вила на улица „Питу Гули„ бр.13 во

