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Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ 

СИЛИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за посебните права на 

припадниците на безбедносните сили и членовите на нивните семејства, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 

2007 година. 
 

    Бр. 07-2276/1                                      Претседател 
18 мај 2007 година                      на Република Македонија,                       
        Скопје                                Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ 
ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА 

НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА 
 

Член 1 
Во Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили и членовите на 

нивните семејства ("Службен весник на Рeпублика Македонија" број 2/2002, 17/2003 и 
30/2004), во членот 8 став 1 зборот "две" се заменува со зборот "пет". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Припадникот на безбедносните сили кој се здобил со повреда или рана, што е 

непосредна последица од учество во одбраната на суверенитетот на Република Македонија, 
а кај кого оштетувањето на здравјето е 50% и повеќе, е доживотно ослободен од учество со 
лични средства при користење на здравствени услуги во примарна, специјалистичко-
консултативна и болничка здравствена заштита и има право на надомест на патните 
трошоци ако е упатен да користи здравствени услуги надвор од местото на живеење, во 
врска со здобиената повреда и во случај на друга повреда или болест." 

Во ставот 2 кој станува став 3 по бројот "1" се додава сврзникот "и" и бројот "2". 
Во ставот 3 кој станува став 4 по бројот "1" се додава сврзникот "и" и бројот "2". 

 
Член 2 

Насловот на Главата IV се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ". 
 

Член 3 
Во членот 18 зборовите: "Со парична казна од 15.000 до 40.000 денари ќе се казнат за 

прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 550 до 700 евра во денарска 
противвредност ќе им се изрече за прекршок на". 
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Член 4 
Во членот 19 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 550 до 700 евра 

во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно лице во правно 
лице, ако:".  

 
Член 5 

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


