На што треба да внимавате
Duhet të keni kujdes për
Законот за прекршоци против ЈРМ (извадок)
Чл. 5
Кој на јавно место со фрлање или кршење на шишиња, чаши и
други предмети ги вознемирува граѓаните или ја загрозува нивната
безбедност ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во
денарска противвредност.
Чл. 6
Кој на јавно место се оддава на пијанство или во пијана состојба го
нарушува ЈРМ ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во
денарска противвредност.
Чл. 11
Кој на јавно место учествува, предизвикува или поттикнува друг на
тепачка ќе му се изрече глоба во износ од 300 до 500 евра во
денарска противвредност.
Чл. 12
Кој на јавно место физички ќе нападне друго лице ќе му се изрече
глоба во износ од 600 до 800 евра во денарска противредност.
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Кривичен Законик (извадок)
Чл. 386
(1) Тој што друг малтретира, грубо навредува, ја загрозува
неговата сигурност или врз него врши грубо насилство и со тоа во
јавноста предизвикува чувство на несигурност, загрозување или
страв ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Ако делото е извршено во група од две или повеќе лица или
насилството е извршено над повеќе граѓани или сторителот
телесно повреди друг, ќе се казни со казна затвор од шест
месеци до пет години.
Закон за безбедност во сообраќајот на патиштата (извадок)
Чл. 98
Глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече на лице кое управува и се превезува со велосипед со мотор,
моторцикл без да носи заштитен шлем-кацига.
Чл. 231
Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече на возач кој управува со возило без да има важечка возачка
дозвола.

Другарувајте Shoqërohuni
Забавувајте се
Танцувајте

Argëtohuni
Vallëzoni

Чл. 234
Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече на возач кој управува со возило под дејство на алкохол.
Чл. 240
Глоба во износ од 400 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на возач
–почетник кој управува со возило во
времето од 23,00 до 05,00 часот без
присуство на лице-возач постар од 25
години
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зрелоста ?
Го положивте испитот на
ekurisë?
Keni kaluar provimin e pj

Другарство
Shoqëria
•

Немој да мислиш дека си добар
само ако си најдобар меѓу најдобрите.
• Mos mendo se je i mirë vetëm nëse je
më i miri ndër më të mirët.
•
•
•
•
•
•

•
•

Другарите критикувај ги тогаш
кога сте сами, а фали ги јавно.

Образование

Книгите се ладни но сигурни пријатели.

•

Ако книгата
е вредна за
читање, вредна е
и за купување.
Nëse libri vlen
të lexohet,
atëherë vlen edhe të blihet.

•

•

Продолжете го другарството другарството е богатство.
Vazhdoni shoqërinë - shoqëria është pasuri.

•

Не стекнуваме пријатели со
тоа што примаме добродетелства, туку
затоа што ги правиме.
Nuk krijojmë miqësi duke pranuar vepra të
mira, por duke bërë vepra të mira.

Arsimimi

•
•

ndërsa lavdëroi publikisht.

Сакај ги и почитувај ги
другите ако сакаш да бидеш
почитуван и сакан.
Duaji dhe respektoi të tjerët
nëse dëshiron të jesh i
respektuar dhe i dashur.

Игра и забава

•
•
•
•

•

por të sigurt.

Ниедна книга не е толку лоша и секоја
барем малку е од корист.
Asnjë libër nuk është i keq dhe prej
secilit të paktën ka ndonjë dobi.
Треба да ја видите светлината во мртвите
букви на книгите.
Duhet të shihni dritën në shkronjat e
pajetë të librit.
Човекот станува добар и паметен ако
чита многу и чита добри работи..
Njeriu bëhet i mirë dhe i mençur nëse
lexon shumë dhe lexon gjëra të mira..

•

•
•
•
•

Прави добри дела и не биди злобен,
затоа што насилството е оружје на
послабите.
Bën vepra të mira dhe mos
u bën shpirtkeq, sepse dhuna është
arma e të dobëtëve.
Немојте да се лажете дека лошото
друштво не ги расипува добрите
навики.
Mos mendoni se shoqëria e keqe nuk i
prishë shprehitë e mira.
Пријателството и љубовта се две
растенија на еден корен. Љубовта
има неколку цветови повеќе.
Miqësia dhe dashuria janë dy bimë me
një rrënjë. Dashuria ka ca lule
më tepër.
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Одделението за превенција ви
посакува безбедна матурска прослава!
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Departamenti për preventivë ju uron
festim të sigurt të maturës!

