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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
5322.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување по претставки и предлози,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 ноември 2015 година.
Бр. 08-5151/1
3 ноември 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРЕТСТАВКИ И
ПРЕДЛОЗИ
Член 1
Во Законот за постапување по претставки и предлози („Службен весник на Република Македонија„ број
82/2008 и 13/13), во членот 21 ставови 1 и 2 бројот
„1.500“ се заменува со бројот „1.000“.
Во ставот 3 бројот „1.000“ се заменува со бројот
„600“.
Член 2
По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:
„Член 21-а
За прекршоците од членот 21 од овој закон, управниот инспектор е должен на сторителот на прекршокот
да му издаде прекршочен платен налог согласно со Законот за прекршоците.
Управниот инспектор е должен да води евиденција
за издадените прекршочни платни налози и за исходот
на покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно претстојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог и
исходот од постапката.
Личните податоци од ставот (3) на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за информатичко општество и администрација.“

Член 3
Членот 22 се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени со овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува
надлежен суд.”
Член 4
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR VEPRIM ME PARASHTRESA DHE PROPOZIME
Neni 1
Në Ligjin për veprim me parashtresa dhe propozime
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
82/2008 dhe 13/13), në nenin 21 paragrafët 1 dhe 2 numri
"1.500" zëvendësohet me numrin “1.000”.
Në paragrafin 3 numri “1.000” zëvendësohet me
numrin “600”.
Neni 2
Pas nenit 21 shtohet neni i ri 21-a, si vijon:
“Neni 21-a
“Për kundërvajtjet nga neni 21 i këtij ligji, inspektori
administrativ është i detyruar kryerësit të kundërvajtjes t‟i
jep urdhërpagesë kundërvajtëse në pajtim me Ligjin për
kundërvajtje.
Inspektori administrativ është i detyruar të mbajë
evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse të lëshuara dhe
për rezultatin e procedurave të ngritura.
Në evidencën nga paragrafi (2) i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri,
përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse dhe
rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi (3) i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencën.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse
i përcakton ministri i Shoqërisë Informatike dhe
Administratës.”
Neni 3
Neni 22 ndryshohet si vijon:
“Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj,
procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës
shqipton gjykata kompetente.”
Neni 4
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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5323.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
електронско управување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 ноември 2015 година.
Бр. 08-5152/1
3 ноември 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за електронско управување („Службен
весник на Република Македонија„ број 105/2009 и
47/11), во членовите 38, 39 и 40 зборовите: „одговорно
лице во правно лице“ се заменуваат со зборовите:
„функционерот кој раководи со органот, односно раководното лице“.
Членот 42 се брише.

Член 2

Член 3
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 MENAXHIM
ELEKTRONIK
Neni 1
Në Ligjin për menaxhim elektronik ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 105/2009 dhe 47/11),
në nenet 38, 39 dhe 40 fjalët: "personi përgjegjës në
personin juridik" zëvendësohen me fjalët: "funksionari i
cili udhëheq me organin, përkatësisht personi udhëheqës".
Neni 2
Neni 42 shlyhet.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
5324.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 ноември 2015 година.
Бр. 08-5153/1
3 ноември 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ
Член 1
Во Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/14,
188/14 и 44/15), во членот 127 став (2) по зборовите:
„Меѓународната унија за телекомуникации” се додаваат зборовите: „или доколку е утврдено со посебен закон”.
Член 2
Во членот 180 став (1) воведната реченица се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 7% до 10% од вкупниот годишен приход на правното лице, односно трговецот
поединец (изразена во апсолутен износ) остварен во
деловната година што и претходи на годината кога е
сторен прекршокот или од вкупниот приход остварен
за пократок период од годината што му претходи на
прекршокот, доколку во таа година правното лице, односно трговецот поединец започнало да работи, ќе му
се изрече за прекршок на правно лице, односно трговецот поединец, ако:”.
Ставот 2 се менува и гласи:
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице, односно за трговецот поединец ќе му се
изрече и на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец за прекршоците од ставот 1 на овој член.“
Член 3
Во членот 181 став (1) воведната реченица се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 4% до 7% од вкупниот годишен приход на правното лице, односно трговецот поединец (изразена во апсолутен износ) остварен во деловната година што и претходи на годината кога е сторен прекршокот или од вкупниот приход остварен за
пократок период од годината што му претходи на прекршокот, доколку во таа година правното лице, односно
трговецот поединец започнало да работи, ќе му се изрече за прекршок на правно лице, односно трговецот
поединец, ако:
Ставот 2 се менува и гласи:
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице, односно за трговецот поединец ќе му се
изрече и на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец за прекршоците од ставот 1 на овој член.“

