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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување и заштита од дискриминација,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3918/1
26 август 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 СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА
ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
Член 1
Во Законот за спречување и заштита од дискриминација (,,Службен весник на Република Македонија”
број 50 /10 и 44/14), членот 42 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот на правното
лице односно трговец поединец кој повикува или поттикнува на дискриминација и помага во дискриминаторско постапување врз основа на дискриминаторска
основа (член 3).
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице односно трговец поединец ќе се изрече
за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното
лице во трговецот поединец.
(3) Глоба во износ од 80 до 120 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на функционерот на државен орган,
органот на единицата на локалната самоуправа или на
овластено лице во правното лице на кое му е доверено
вршење на јавно овластување.
(4) Глоба во износ од 70 до 110 евра во денарска
против вредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1)
од овој член на физичко лице.
Член 2
Членот 43 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот на правното
лице односно трговец поединец кој ќе го повреди достоинството на одредено лице или создавање заканувачка, непријателска, понижувачка или застрашувачка
средина, пристап или практика (член 7).
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице односно трговец поединец ќе се изрече
за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец.
(3) Глоба во износ од 80 до 120 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на функционерот на државен орган,
органот на единицата на локалната самоуправа или на
овластено лице во правното лице на кое му е доверено
вршење на јавно овластување.
(4) Глоба во износ од 70 до 110 евра во денарска
против вредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1)
на овој член на физичко лице“.

Член 3
Членот 44 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот на правното
лице односно трговец поединец кој ќе го доведе во
неповолна состојба лицето кое пријавило дискриминација или на кој било начин учествувало во постапката
за дискриминација (член 10).
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице односно трговец поединец ќе се изрече
за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец.
(3) Глоба во износ од 80 до 120 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на функционерот на државен орган, органот на единицата на локалната самоуправа или на овластено лице во правното лице на кое му е доверено
вршење на јавно овластување.
(4) Глоба во износ од 70 до 110 евра во денарска
против вредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1)
од овој член на физичко лице“.
Член 4
Во членот 45 зборовите: „400 до 600 евра“ се заменуваат со зборовите: „70 до 110 евра,“ а зборовите:
„одговорното лице“ се заменуваат со зборовите: „службеното лице“.
Член 5
По членот 45 се додаваат два нови членови 45-а и
45-б кои гласат:
„Член 45-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице односно трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.
Член 45-б
За прекршоците утврдени во овој закон прекршочна
постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.”
Член 6
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за спречување и заштита од
дискриминација.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
PARANDALIM DHE MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI
Neni 1
Në Ligjin për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër
50/10 dhe 44/14) neni 42 ndryshohet si vijon:
“(1) Gjobë në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit
juridik përkatësisht tregtarit individ që thërret apo nxit në
diskriminim dhe ndihmon në veprimin me diskriminim në
bazë diskriminuese (neni 3).
(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik, përkatësisht tregtarin individ do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit
përgjegjës në personin juridik, përkatësisht personit përgjegjës në tregtarin individ.
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(3) Gjobë në shumë prej 80 deri më 120 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni funksionarit të organit shtetëror, organit të njësisë së vetëqeverisjes lokale apo personit të autorizuar në personin juridik të cilit i është besuar
kryerja e autorizimit publik.
(4) Gjobë në shumë prej 70 deri më 110 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni personit fizik.”

Neni 45-b
Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë
të kundërvajtjes mban dhe sanksion të kundërvajtjes
shqipton gjykata kompetente."

Neni 2
Neni 43 ndryshohet si vijon:
“(1) Gjobë në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, përkatësisht tregtarit individ i cili do ta shkel dinjitetin
e personit të caktuar apo krijimit të mjedisit, qasjes apo
praktikës kërcënuese, armiqësore, nënçmuese apo frikësuese (neni 7).
(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik, përkatësisht tregtarin individ do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik, përkatësisht personit
përgjegjës në tregtarin individ.
(3) Gjobë në shumë prej 80 deri më 120 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni funksionarit të organit shtetëror,
organit të njësisë së vetëqeverisjes lokale apo personit të
autorizuar në personin juridik të cilit i është besuar kryerja
e autorizimit publik.
(4) Gjobë në shumë prej 70 deri më 110 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni personit fizik."

Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________

Neni 3
Neni 44 ndryshohet si vijon:
“(1) Gjobë në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik përkatësisht tregtarit individ që do ta shpie në gjendje të
pavolitshme personin që ka paraqitur diskriminim apo në
çfarëdo mënyre ka marrë pjesë në procedurën për diskriminim (neni 10).
(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik, përkatësisht tregtarin individ do t'i
shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni
personit përgjegjës në personin juridik, përkatësisht
personit përgjegjës në tregtarin individ.
(3) Gjobë në shumë prej 80 deri më 120 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni funksionarit të organit
shtetëror, organit të njësisë së vetëqeverisjes lokale apo
personit të autorizuar në personin juridik të cilit i është
besuar kryerja e autorizimit publik.
(4) Gjobë në shumë prej 70 deri më 110 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni personit fizik."
Neni 4
Në nenin 45 fjalët: "400 deri më 600 euro" zëvendësohen me fjalët: "70 deri më 110 euro", kurse fjalët:
"personi përgjegjës" zëvendësohen me fjalët: "personi zyrtar".
Neni 5
Pas nenit 45 shtohen dy nene të reja 45-a dhe 45-b si
vijojnë:
"Neni 45-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik
përkatësisht për tregtarin individ bëhet në pajtim me Ligjin
për kundërvajtje.

Neni 6
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi.

4263.
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
ПРЕВЕНЦИЈА, СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД
СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за превенција, спречување и заштита од
семејно насилство,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.
Бр. 08-3919/1
26 август 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 ПРЕВЕНЦИЈА, СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
Член 1
Во Законот за превенција, спречување и заштита од
семејно насилство (“Службен весник на Република Македонија” број 138/14 и 33/15), членот 62 се менува и
гласи:
„Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на сторителот на семејното насилство, кој нема да ја почитува или ќе ја прекрши изречената привремена мерка за заштита-отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот од членот 34 од овој закон и изречената
привремена мерка/ки за заштита од член 35 од овој закон.
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице што нема да постапи согласно членовите 13, 19
став 1, 21, 28 став 3 и 31 од овој закон.
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице од став 2 на овој член ќе му се изрече за
прекршок на раководното лице во центарот за социјална работа кое нема да постапи согласно рокот предвиден во член 19 став 1 од овој закон.

