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Neni 119
Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të
shfuqizohet Ligji për tatim personal mbi të ardhura
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer
80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02,
96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07, 159/08, 20/09,
139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 116/15,
129/15, 199/15, 23/16 dhe 190/17).
Neni 120
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë
të zbatohet nga 1 janari 2019.
____________
4533.
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 МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА ПОРАДИ
ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО
ДОМИНАНТНА СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 2018 година.
Бр. 08-7422/1
24 декември 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИТЕ
ЛИЦА ПОРАДИ ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ДОМИНАНТНА СОПСТВЕНОСТ
НА ДРЖАВАТА
Член 1
Во Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата („Службен весник на Република Македонија" број 198/18), во
членот 1 зборовите: „30 јуни 2017" се заменуваат со
зборовите: „31 декември 2018".

според Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата („Службен весник на Република Македонија" брoj 198/18).
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM
MATERIAL TË PERSONAVE TË PAPUNË PËR
SHKAK TË PRIVATIZIMIT TË NDËRMARRJEVE
ME PRONËSI DOMINUESE TË SHTETIT
Neni 1
Në Ligjin për sigurim material të personave të papunë
për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi
dominuese të shtetit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 198/18), në nenin 1 fjalët: "30 qershor
2017" zëvendësohen me fjalët: "31 dhjetor 2018".
Neni 2
Në nenin 2 alineja 4 fjalët: "30 qershor 2017"
zëvendësohen me fjalët: "31 dhjetor 2018".
Neni 3
Në nenin 6 paragrafi 1 fjalët: "31 dhjetor 2018"
zëvendësohen me fjalët: "28 shkurt 2019".
Neni 4
Procedurat për realizimin e të drejtës për sigurim
material të personave të papunë të filluara deri në ditën e
hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë sipas Ligjit
për sigurim material të personave të papunë për shkak të
privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi dominuese të
shtetit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 198/18).
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4534.
Врз основа на член 45 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија”, бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), претседателот на
Република Македонија, донесе
УРЕДБА
ЗА УНИФОРМИТЕ НА АРМИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 2
Во членот 2 алинеја 4 зборовите: „30 јуни 2017" се
заменуваат со зборовите: „31 декември 2018".

Член 1
Со оваа уредба се пропишуваат униформите на Армијата на Република Македонија (во натамошниот
текст: Армијата), како и начинот и условите за нивното
носење.

Член 3
Во членот 6 став 1 зборовите: „31 декември 2018"
се заменуваат со зборовите: „28 февруари 2019".

1. ЗНАЧЕЊЕ НА УНИФОРМИТЕ, НАЧИН И УСЛОВИ
НА НОСЕЊЕ НА УНИФОРМИТЕ

Член 4
Постапките за остварување на право на материјално
обезбедување на невработените лица започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат

Член 2
Униформите се надворешно обележје за припадност на Армијата кои имаат идентитетска и заштитна
функција и се дел од елементите на еднообразноста и
воената дисциплина.
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Член 3
Униформата на Армијата ја носат припадниците на
Армијата: активниот воен персонал (офицери, подофицери и професионални војници), лицата на стручно оспособување и усовршување за офицери и подофицери,
питомците на Воената академија, слушателите на
стручното оспособување за пилоти и граѓаните на доброволно служење на воениот рок.
Припадници на резервниот состав на Армијата ја
носат униформата кога се повикани на воена служба.
По исклучок, униформите на Армијата може да ги
носат и припадниците на цивилниот персонал на служба во Армијата, кога извршуваат специфични задачи
поврзани со борбената готовност на Армијата или кога
се упатени во мировни или хуманитарни операции надвор од територијата на Република Македонија.
Член 4
Припадниците на Армијата носат униформи за време на служба во Армијата кога се:
- поставени на должност, односно распоредени во
генералштабот, командите и единиците на Армијата
или поставени во Министерството за одбрана;
- упатени на школување и усовршување;
- испратени во мировни и хуманитарни операции
или други активности во странство;
- испратени на работа во меѓународни организации;
- испратени на должности одбранбени и воени аташеи или на друга воено-дипломатска должност;
- на службени патувања во врска со службата;
- на служба во други јавни правни лица.
Питомци, странски државјани, за време на нивното
школување на Воената академија и слушателите на
стручното оспособување за пилоти, носат униформи во
согласност со договорот за школување.
Член 5
Припадниците на Армијата немаат обврска да носат
униформи на Армијата во следните прилики:
- надвор од работно време;
- во средства за јавен превоз за време на службени
патувања;
- кога службата е ставена во мирување.
Граѓаните на доброволно служење на воениот рок и
питомците не се должни да носат униформа за време
на одобрени отсуства од единиците.
На припадниците на резервниот состав им е забрането да носат униформа ако не се повикани на служба
во Армијата.
Член 6
Униформите се носат прописно обележани и закопчани.
Припадниците на Армијата кога носат униформа,
не држат раце во џебови, освен за краткотрајно оставање или земање предмети од џебовите.
Воените лица се должни униформите да ги одржуваат чисти и уредни.
Член 7
Пензионираните припадници на Армијата во свечени пригоди и за време на државни и воени празници,
имаат право да ја носат униформата којашто ја носеле
пред пензионирање, согласно одредбите на оваа
Уредба.
Член 8
Офицерите и подофицерите во свечени пригоди и
на настани од општествениот и културен живот во Република Македонија, може да носат соодветни униформи, согласно одредбите на оваа Уредба.
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Член 9
Начинот на облекување на воениот персонал за посебни прилики, се утврдува со правила за односи во
службата или наредби, кои ги донесува началникот на
Генералштабот на Армијата на Република Македонија.
Носењето на униформата при вршење на секојдневни работни обврски, во однос на видот на униформата,
го регулира командантот на гарнизон со своја наредба.
Член 10
Припадниците на Армијата кога носат униформа и
се наоѓаат на отворен простор, секогаш носат соодветен вид на капа, пропишана за соодветен вид униформа.
По исклучок, при носење на униформи, капи не се
носат:
- на точно утрвден отворен простор во касарни и
воени локации (зона без капа) што го регулира командантот на гарнизон со своја наредба;
- на оддалеченост помала од 50 метри од летала во
погон;
- кога би пречело на безбедноста за управување или
ракување со воени возила, уреди и опрема;
- на свечени приеми и други општествени настани
во затворени простори.
Во затворен простор, кога припадниците на Армијата извршуваат службени задачи со лично вооружување или на церемонијални активности кога е наредено
нивно носење, носат соодветна капа.
Член 11
Забрането е носење на поединечни делови од униформи во комбинација со цивилна облека, како и комбинирање на делови од различни видови на униформи.
Член 12
Униформата треба да одговара на основните антропометриски карактеристики на припадникот кој ја
носи.
Кога не може да се задолжи униформа којашто одговара на основните антропометриски карактеристики,
дозволено е да се направат минимални корекции, со
кои не се менува видливо обликот на униформата. По
исклучок, доколку со минимални преправки не може
да се постигне прилагодување на униформата, се нарачува изработка на нестандардни делови од униформата
или обувки.
Забрането е своеволно менување на изгледот, големината, кројот и составот на униформата. Отстапување
од одредбите на оваа Уредба, во поглед на кројот, обликот, обележувањето и носењето на униформата,
претставува повреда на воената дисциплина.
Покрај личната одговорност на военото лице, одговорност носи и претпоставениот старешина на лицето
кое не се придржува на одредбите на оваа Уредба.
Одговорност во однос на претходниот став носи и
секој кој е постар, ако не укажал на неправилноста на
помладиот.
Член 13
Сите видови униформи се изработуваат за мажи и
за жени, а можат да се изработат униформи за бремени
припаднички на Армијата.
Член 14
Припадниците на Армијата, со одобрување на началникот на Генералштабот на Армијата на Република
Македонија или од него овластено лице, можат привремено да носат нестандардни делови од униформи, со
цел пробно носење и тестирање, во постапка за опремување со нови униформи или делови од униформа.

