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ВОВЕД

I.ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Во Република Македонија остварувањето на посебните права на глувите лица се 
уредува и со правото на употреба на знаковниот јазик. Знаковниот јазик се 
признава како потполно природен начин на комуникација еднаков со говорната 
комуникација. Знаковниот јазик е јазик со кој меѓусебно се разбираат лицата со 
оштетен слух, односно е природно средство за комуникација помеѓу овие лица и 
други физички и правни лица кои имаат потреба од комуникација. Знаковен јазик е 
визуелно - знаковен јазичен систем, кој подразбира одредена поставеност, 
позиција, насоченост и движење на рацете и на прстите и мимика на лице а се со 
цел да овозможи социјална инклузија на граѓаните на Република Северна 
Македонија со потполно оштетен слух или тешко наглуви. Правото на глувите лица 
на знаковен јазик, изучување на знаковниот јазик, толкувач на знаковниот јазик, 
задачите на Националниот сојуз на глуви и наглуви на Македонија, 
финансирањето, остварувањето на правата и прекршочните санкции како област е 
уредена со Законот за употреба на знаковниот јазик (Службен весник на Република 
Македонија бр.105 од 21 август 2009 година).

II.ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Со Законот за употреба на знаковниот јазик („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.105/09, 150/15 и 30/16), во посебна глава уредени се прекршочните 
одредби. Со донесувањето на новиот Закон за прекршоците („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.96/19) се предвидува подобрување на 
ефикасноста на прекршочната постапка, додека изрекувањето на опомена пред да 
биде изречена глоба се воведува како правило. Најголема промена се воведува со 
неколкукратно намалување на висината на глобите преку утврдување на точен 
распон на висината на прекршочните глоби и усогласување на сите материјални 
закони во правец на нивно усогласување со предвидената висина на глобите во 
Законот за прекршоците. Исто така во Законот за првпат се прави јасно 
разграничување помеѓу административните и судските прекршоци.

Со новиот закон се определуваат општите услови за пропишување на 
прекршоците, и прекршочните санкции, општите услови за утврдување на 
прекршочната одговорност, за изрекувањето и извршувањето на прекршочните 
санкции и се пропишува прекршочната постапка што ја водат судовите и 
прекршочните органи.

III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предложените измени не предизвикуваат фискални импликации.

 IV.ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗАТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ    ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон, не се потребни дополнителни финансиски 
средства од Буџетот на Република Северна Македонија.
 



V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА 
ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК

Со оглед на тоа  што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170  
од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија („Службен 
весник на Република Северна Македонија” бр.91/08 и 119/10) се предлага овој 
закон  да се донесе по скратена постапка.
 



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК

     Член 1
Во Законот за употреба на  знаковниот јазик („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 105/09, 150/15 и 30/16), во членот 23 зборовите „ од 200 до 300 “ се 
заменуваат со зборовите „од 100 до 200“.

       Член 2
Во член 24 во ставот 1 зборовите „од 2000“ се заменуваат со зборовите „од 750 до 
1000“ 
Во ставот 2 зборовите „од 30% од одмерената глоба за правното лице од став 1 на 
овој член“ се заменуваат со зборовите „од 200 до 500“.

Член 3
Член 25 се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени во  овој закон, надлежниот инспектор, пред да 
поднесе барање за поведување на прекршочна постапка должен е на одговорното 
лице или од него овластено лице да му понуди постапка за порамнување со 
издавање  прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците. 
Кога сторителот на прекршокот е согласен со постапката за порамнување, 
инспекторoт составува записник и му издава прекршочен платен налог на 
одговорното лице или од него овластено лице.
Записникот и платниот налог ги потпишуваат инспекторoт  и сторителот на 
прекршокот. По приемот на прекршочен платен налог сторителот е должен  да ја 
плати глобата изречена во прекршочниот платен налог, во рок од осум дена од 
денот на приемот на прекршочнот платен налог.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот 
платен налог го потпишува одговорното лице или од него овластено лице.
Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот 3 на овој член, ќе плати само 
половина од изречената глоба за кое право се поучува во правната поука.
Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот 3 на овој член, инспекторoт 
ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд.
Во постапката за порамнување глобата во прекршочниот платен налог се изрекува 
во фиксен износ пропишан со закон, а ако глобата е пропишана во распон се 
изрекува минималниот пропишан износ за прекршокот.
Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се плаќаат 
трошоци на постапката.
Доколку сторителот не се согласи да му биде издаден прекршочен платен налог, 
истото ќе се забележи во записникот за констатиран прекршок, а инспекторот 
поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.“

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на 
Република Северна Македонија’’.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
 
I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК

Со предложените одредби се врши усогласување со Законот за прекршоци 
(„Службен весник на РСМ“ бр.96/19).

Со членот 1 се врши усогласување со Законот за прекршоци и се  одредува 
понизок  износ на глоби за одговорното лице во  правното лице и службеното лице 
во државен орган, ако не постапат согласно одредбата на член 23 став 1 од 
Законот за употреба на  знаковниот јазик.

Со членот 2 се врши усогласување со Законот за прекршоци и се одредува 
понизок  износ на глоби за одговорното лице во правното лице, ако не постапи 
согласно одредбите на член 23 и член 24 од  Законот за употреба на  знаковниот 
јазик.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предлог  - законот за изменување на Законот за употреба на знаковниот јазик 
содржи одредби кои се меѓусебно поврзани со одредбите од Законот за 
прекршоци. 

 
III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Основна цел на Предлог - законот за изменување на Законот за употреба на  
знаковниот јазик е усогласување со Законот за прекршоци.
 
 
 



ИЗВОД НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА  ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК 
КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ 

 
Член 23

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
физичко лице толкувач, ако се утврди дека ги крши должностите при толкувањето, 
како и службената должност од членот 12 на овој закон.

Член 24
Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на правното лице од членот 5 на овој закон.

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од став 1 на овој 
член  ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во правно лице ако не му 
обезбеди на глувото и наглуво лице толкувач.

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на овластеното службното лице во центарот за социјална работа, 
доколку не постапи во рок од членот 5 став 2 од овој закон.

Член 25
За прекршоците утврдени во членовите 23 и 24 од овој закон, инспекторот е 
должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, 
согласно Законот за прекршоците. 

Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го 
потпише. Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот 
се забележува во записник. 

Во записникот од ставoт 2 на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат 
штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на 
последиците од сторениот прекршок. 

Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот 
платен налог ги потпишува одговорното лице во правното лице или од него 
овластено лице. 

Инспекторот е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни 
налози и за исходот од покренатите постапки. 

Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 
следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, 
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на 
прекршочниот платен налог кој му се издава и за исходот на постапката. 

Личните податоци од ставот 6 на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесување во евиденцијата. 

Министерот за труд и социјална политика ги пропишува формата и содржината на 
прекршочниот платен налог 


