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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 СКЛАДИРАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗАПАЛНИ 

ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за складирање и 
заштита од запални течности и гасови,

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

 
Бр. 08- 3717/1 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 СКЛАДИРАЊЕ 
И ЗАШТИТА ОД ЗАПАЛНИ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ

Член 1
Во Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови („Службен лист на 

СФРЈ“ брoj 15/76, 51/88, 19/90) и („Службен весник на Република Македонија“ број 12/93, 
66/2007 и 130/2008), во член 28 во ставот (2) зборовите: „2.000 евра во денарска 
противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30% од одмерената глоба за правното 
лице“.

Во ставот (3) зборовите: „од 2.000“ се заменува со зборовите: „од 500 до 750“.

Член 2
По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи:

„Член 28-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за 

прекршоците.“

Член 3
По членот 29-а се додаваат три нови члена 29-б, 29-в и 29-г, кои гласат:
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,,Член 29-б
Доставувањето на писмената изготвени од комисијата од членот 29-а од овој закон, се 

врши согласно одредбите од Законот за прекршоците и Законот за општата управна 
постапка.

Ако живеалиштето на лицето на кое треба да му се достави известување, покана или 
одлука е непознато за органот чие писмено се доставува, комисијата од членот 29-а од 
овој закон, ќе го објави писменото на веб страницата на Министерството за внатрешни 
работи и со истекот на осум дена од денот на објавување на веб страницата ќе се смета 
дека странката е уредно известена за писменото.

Член 29-в
Против одлуката на комисијата од членот 29-а од овој закон, може да се поднесе жалба 

до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор 
и прекршочната постапка.

Член 29-г
По исклучок од членот 29-а од овој закон, кога сторителот на прекршокот е странец, 

прекршочната постапка ја води надлежниот суд.“

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.


