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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за служба во Армијата на Република
Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март
2015 година.
Бр. 08-1091/1
2 март 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ број 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12 и 29/14), во членот 18 по
ставот 2 се додаваат три нови става 3,4 и 5, кои гласат:
„(3) Во случај на започната кривична постапка или прекршок со елементи за насилство,
на сторителот на делото или прекршокот, времено му се одзема службеното огнено
оружје, со забрана за пристап и ракување до донесување на правосилна одлука во
кривична односно прекршочна постапка.
(4) На сторителот на делото или прекршокот, времено му се одзема службеното огнено
оружје, со забрана за пристап и ракување и кога ќе се добие известување од надлежниот
центар за социјални работи дека сторил семејно насилство, до правосилноста на одлуката
на надлежен суд за привремена мерка за забрана.
(5) Наредба за времено одземање на службено оружје и забраната за пристап и
ракување од ставот (3) на овој член, ја донесува надлежното лице од членот 13 од овој
закон, во рок од 24 часа од моментот на добивање на известување од страна на
Министерството за внатрешни работи или од друг надлежен орган за започната кривична,
прекршочна или граѓанска постапка. “
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (6) и (7).
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Член 2
По членот 18 се додаваат два нови члена 18-а и 18-б, кои гласат:
„Член 18-а
Воениот и цивилен персонал на кој времено ќе му се одземе службеното огнено оружје
и муниција, надлежното лице од членот 13 од овој закон, ќе го прераспореди на
определено време на соодветно работно место во Министерството, односно постави на
соодветно формациско место во Армијата на кое му се ограничува пристапот и
ракувањето со оружје и муниција.
Прераспоредувањето односно поставувањето од став (1) на овој член трае до
правосилноста на одлуката во кривична или прекршочна постапка, односно до донесување
на привремена мерка за заштита од семејно насилство од страна на надлежен суд.
Доколку се поведени паралелни постапки од ставот (2) на овој член, временото
одземање на службеното оружје и муниција ќе трае до завршување на постапката која
последна ќе заврши со правосилна одлука.
Член 18-б
Во рок од 24 часа од моментот на добиено известување од страна на Министерството
за внатрешни работи или од друг надлежен орган за започната кривична постапка или
прекршок со елементи на насилство сторено од страна на воениот и цивилниот персонал
на служба во Армијата, надлежното лице од членот 13 од овој закон, задолжително го
упатува лицето на психијатриски и психолошки преглед, односно на советување со
психолог во Воено медицинскиот центар.
Наодот, оцената и мислењето од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно
советување со психолог, задолжително содржи оцена и мислење за способноста на лицето
да може да биде распоредено, односно поставено на работно место со пристап и ракување
со оружје и муниција.
Врз основа на наодот, оцената и мислењето на военолекарската комисија со која е
утврдена неспособноста или ограничувањето на способноста за работа, лицето се
прераспоредува на неопределено време на соодветно работно место во Министерството,
односно се поставува на соодветно формациско место во Армијата на кое му се
ограничува пристапот и ракувањето со оружје и муниција.
Начинот на спроведување на психијатриски и психолошки прегледи и советувања од
ставот (1) на овој член го пропишува министерот за одбрана.“
Член 3
Во членот 131 став 2 во точката 28) на крајот сврзникот „и“ се заменува со точка
запирка.
По точката 28) се додаваат две нови точки 29) и 30), кои гласат:
„29) прекршок со елементи на насилство;
30) избегнување на задолжителен психијатриски и психолошки преглед и советување
со психолог во случај од член 18–а од овој закон и“.
Точката 29) станува точка 31).
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија”.
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