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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 ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за прометот со 
експлозивни материи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 август 
2015 година.

 
Бр. 08- 3715/1 Претседател

24 август 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО 
ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Член 1
Во Законот за прометот со експлозивни материи („Службен лист на СФРЈ“ број 

30/1985, 6/1989 и 53/1991 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/1993, 
66/2007 и 86/2008), во членот 34 став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се 
бришат.

Во ставот 2 зборовите: „1.000 до 2.000 евра во денарска противредност“ се заменуваат 
со зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице, како и прекршочна санкција 
забрана на вршење должност со промет на експлозивни материи со времетраење до една 
година“.

Член 2
Во членот 35 став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.
Во ставот 2 зборовите: „1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат 

со зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“.

Член 3
Во членот 36 став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.
Во ставот 2 зборовите: „1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат 

со зборовите: „30 % од одмерената глоба за правното лице“.



Службен весник на РМ, бр. 148 од 31.08.2015 година 

2 од 2

Член 4
Членот 38 се менува и гласи:
„Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за 

прекршоците.“

Член  5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.


