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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3681. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ВРЕДНОСНИ БОНОВИ - ВАУЧЕРИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за издавање на вредносни бонови - ваучери, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 5 декември 2012 година. 
  
  Бр. 07-5038/1                              Претседател 

5 декември 2012 година         на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕДНОСНИ БОНОВИ - 

ВАУЧЕРИ  
Член 1 

Во Законот за издавање на вредносни бонови  - вау-
чери (“Службен весник на Република Македонија” број 
106/12),  членот 1 се менува и гласи:  

“Со овој закон се уредува издавањето на вредносни 
бонови - ваучери за набавување на компјутери за по-
требите на редовните студенти државјани на Републи-
ка Македонија кои живеат во  социјално загрозените 
семејства и кои за прв пат се запишани во која било го-
дина на прв циклус на студии во учебната 2012/2013 
година на високообразовните установи во Република 
Македонија и за студентите кои се евидентирани како 
лица со посебни потреби запишани на студии во учеб-
ната 2012/2013 година на високообразовни установи во 
Република Македонија.” 
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Член 2 
Во членот 2 ставот (1) се менува и гласи: 
“Редовни студенти кои за прв пат се запишани во 

која било година на прв циклус на студии во учебната 
2012/2013 година на високообразовните установи во 
Република Македонија, во смисла на овој закон, се си-
те редовни студенти државјани на Република Македо-
нија кои живеат во социјално загрозените семејства и 
се запишани за прв пат во која било година на прв цик-
лус на студии на високообразовните установи до 15 
октомври 2012 година.” 

Во ставот (3) износот “12.000” се заменува со изно-
сот “15.000”.   

Член 3 
Во членот 3 по ставот (1) се додава нов став (2), кој 

гласи: 
“(2) Студентот кој живее со еден родител или без 

родители, истото го докажува со фотокопија од акт за 
престанок на бракот или извод од матична книга на 
умрените.” 

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: “за-
вршната студиска“ се заменуваат со зборовите: “која 
било година на прв циклус на студии во студиската“. 

Во ставот (3) кој станува став (4)  зборовите: “од 
ставот (2)” се заменуваат со зборовите: “од ставот (3)”, 
а датата “до 25 октомври” се заменува со датата “до 15 
декември”. 

 
Член 4 

Во членот 9 став (1) точката на крајот од реченица-
та се брише и се додаваат зборовите: “со надворешна 
тастатура.” 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
“(3) Доколку студентот - корисник на вредносниот 

бон - ваучер, при купување на компјутери, лаптоп, дес-
ктоп или таблет со надворешна тастатура, потроши по-
мала номинална вредност од утврдената вредност на 
вредносниот бон - ваучер од членот 4 од овој закон, 
преостанатата вредност од вредносниот бон - ваучер 
може да ја искористи за приклучување и користење на 
интернет.” 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).  
Член 5 

Во членот 12 став (1) бројот “15” се заменува со 
бројот “25”. 

Во ставот (2) бројот “22” се заменува со бројот 
“27”, а бројот “26” се заменува со бројот “30”. 
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Член 6 
Во членот 13 ставот (1) се менува и гласи: 
“Распределбата на вредносните бонови - ваучери по 

високообразовните установи во Република Македонија 
ја врши Министерството за информатичко општество и 
администрација врз основа на изготвена листа од Ми-
нистерството за образование и наука за бројот на запи-
шани редовни студенти, кои се од социјално загрозени-
те семејства запишани за прв пат во која било година 
на студии во учебната 2012/2013 година и на студенти 
евидентирани како лица со посебни потреби запишани  
во учебната 2012/2013 година на високообразовните 
установи во Република Македонија.” 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе 
се применува до  1 февруари 2013 година. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR EMETIM TË BONAVE ME VLERE - VAUCE-

REVE  
Neni 1 

Në Ligjin për emetim të bonave me vlere - vaucereve 
("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 
106/12), neni 1 ndryshohet si vijon:   

"Me kete ligj rregullohet emetimi i bonave me vlere - 
vaucereve për blerjen e kompjutereve për nevojat e studen-
teve të rregullt shtetas të Republikes së Maqedonise, që je-
tojne në familjet e rrezikuara sociale dhe të cilet për here të 
pare jane regjistruar në cilindo vit në ciklin e pare të studi-
meve në vitin shkollor 2012/2013 në institucionet e arsimit 
të larte në Republiken e Maqedonise dhe për studentet që 
jane të evidentuar si persona me nevoja të posacme të reg-
jistruar në studime në vitin shkollor 2012/2013 në instituci-
onet e arsimit të larte në Republiken e Maqedonise."  

 
Neni 2 

Në nenin 2 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Studente të rregullt të cilet për here të pare jane regji-

struar në cilindo vit në ciklin e pare të studimeve në vitin 
shkollor 2012/2013 në institucionet e arsimit të larte në Re-
publiken e Maqedonise, sipas ketij ligji, jane të gjithe stu-
dentet e rregullt shtetas të Republikes së Maqedonise që je-
tojne në familjet e rrezikuara sociale dhe jane regjistruar 
për here të pare në cilindo vit të ciklit të pare të studimeve 
në institucionet e arsimit të larte deri më 15 tetor 2012." 

Në paragrafin (3) shuma "12 000" zevendesohet me 
shumen "15 000".  

  
Neni 3 

Në nenin 3 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si 
vijon:  

"(2) Studenti që jeton me një prind apo pa prinder, kete 
e deshmon me fotokopje të aktit për nderprerjen e marteses 
apo certifikates nga libri amë i të vdekurve."  

Në paragrafin (2) që behet paragraf (3) fjalet: "e fundit 
të studimeve" zevendesohen me fjalet: "cilindo vit të ciklit 
të pare të studimeve në vitin studimor". 

Në paragrafin (3) që behet paragraf (4) fjalet: "nga pa-
ragrafi (2)" zevendesohen me fjalet: "nga paragrafi (3)", 
ndersa data "deri më 25 tetor" zevendesohet me daten "deri 
më 15 dhjetor." 

Neni 4 
Në nenin 9 paragrafi (1) pika në fund të fjalise shlyhet 

dhe shtohen fjalet: "me tastiere të jashtme." 
Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon: 
"(3) Nese studenti - shfrytezues i bonit me vlere - vau-

cerit, gjate blerjes së kompjuterit, laptopit, dekstopit apo 
tabletit me tastiere të jashtme, shpenzon vlere më të vogel 
nominale se vlera e percaktuar e bonit me vlere - vaucerit 
nga neni 4 i ketij ligji, vleren e mbetur nga boni me vlere - 
vauceri mund ta shfrytezoje për lidhje dhe shfrytezim të in-
ternetit."   

Paragrafet (3) dhe (4) behen paragrafe (4) dhe (5).  
 

Neni 5 
Në nenin 12 paragrafi (1) numri "15" zevendesohet me 

numrin "25".  
Në paragrafin (2) numri "22" zevendesohet me numrin 

"27", ndersa numri "26" zevendesohet me numrin "30". 
 

Neni 6 
Në nenin 13 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Ndarjen e bonave me vlere – vaucereve neper institu-

cionet e arsimit të larte në Republiken e Maqedonise e kr-
yen Ministria e Shoqerise Informatike dhe Administrates 
në baze të listes së perpiluar nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkences për numrin e studenteve të rregullt të regjistruar, 
që jane nga familjet e rrezikuara sociale të regjistruar për 
here të pare në cilindo vit të studimeve në vitin shkollor 
2012/2013 dhe të studenteve të evidentuar si persona me 
nevoja të vecanta të regjistruar në vitin shkollor 2012/2013 
në institucionet e arsimit të larte në Republiken e Maqedo-
nise.”    

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyr-
tare të Republikes së Maqedonise", ndersa do të zbatohet 
nga 1 shkurti 2013.   

__________ 
3682. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, а во врска со членот 31 од Зако-
нот за слободен пристап до информации од јавен кара-
ктер („Службен   весник   на   Република   Македонија“ 
број 13/2006, 86/2008 и 6/10), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР 
НА ЕДЕН ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИ-
ТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО 

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 
 
1. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен конкурс за избор на еден член на Комисијата за 
заштита на правото на слободен пристап до информа-
ции од јавен карактер. 

2. 3а член на Комисијата се именува лице државја-
нин на Република Македонија, со високо образование, 
пет години работно искуство во областа на информира-
њето и правните работи, кое не е член на орган на по-
литичка партија. 

3. Заинтересираните кандидати пријавите со по-
требните документи за докажување на исполнувањето 
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал 
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или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собра-
нието на Република Македонија во рок од 15 дена од 
денот на обjавувањето на оваа одлука во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија" и во весниците „Дневник", 
„Вечер" и „Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-4995/1 Претседател 

4 декември 2012 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 
ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
3683. 

Врз основа на член 12 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за вработувањето и осигуру-
вање во случај на невработеност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.114/2012), Законодавно-
правната комисија на Собранието на Република Маке-
донија на седницата одржана на 29 ноември 2012 годи-
на, го утврди Пречистениот текст на Законот за врабо-
тувањето и осигурување во случај на невработеност. 

Пречистениот текст на Законот за вработувањето и 
осигурување во случај на невработеност ги опфаќа: За-
конот за вработувањето и осигурување во случај на не-
вработеност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.37/1997), Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за вработувањето и осигурување во слу-
чај на невработеност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.25/2000), Законот за изменување на За-
конот за вработувањето и осигурување во случај на не-
вработеност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.101/2000), Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за вработувањето и осигурување во 
случај на невработеност („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 50/2001), Законот за изменување и 
дополнување на Законот за вработувањето и осигуру-
вање во случај на невработеност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.25/2003), Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за вработувањето и 
осигурување во случај на невработеност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.37/2004), Законот 
за изменување и дополнување на Законот за вработува-
њето и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/2005), Законот за изменување и дополнување на За-
конот за вработувањето и осигурување во случај на не-
вработеност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/2006), Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за вработувањето и осигурување во слу-
чај на невработеност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/2007), Законот за изменување и до-
полнување на Законот за вработувањето и осигурување 
во случај на невработеност („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 102/2008), Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за вработувањето и 
осигурување во случај на невработеност („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.161/2008),  Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за врабо-
тувањето и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
50/2010), Законот за изменување на Законот за врабо-
тувањето и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
88/2010), Законот за дополнување на Законот за врабо-
тувањето и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
51/2011), Законот за изменување на Законот за врабо-
тувањето и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
11/2012),  Законот за дополнување на Законот за врабо-
тувањето и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/2012), Законот за изменување и дополнување на За-
конот за вработувањето и осигурување во случај на не-
вработеност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 114/2012), Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.183/1997(„Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 4/1998), Одлука на Устав-
ниот суд на Република Македонија У.бр.167/1997 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
14/1999), Одлука на Уставниот суд на Република Маке-
донија У.бр.154/2001(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр.7/2002), Одлука на Уставниот суд на 
Република Македонија У.бр. 119/2006 („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 88/2007), Одлука на 
Уставниот суд на Република Македонија У.бр.84/2008 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
162/2008), Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија У.бр. 103/2010 („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.171/2010)  и Одлука на Уставниот 
суд на Република Македонија У.бр. 173/2010(„Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 86/2011). 

 
 Претседател 

Бр. 10-4331/2 
на Законодавно – правната 
комисија  на Собранието 

декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје Благородна Дулиќ, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО 
СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат прашањата за размена на 

трудот, правата и обврските на работодавачите, невра-
ботените лица, други лица кои бараат работа и држава-
та, во врска со вработувањето и осигурувањето во слу-
чај на невработеност и други прашања од значење за 
вработувањето.  

Член 1-а 
Секој има право на пристап до вработување, без ка-

кви било ограничувања, согласно со принципот на ед-
наков третман, утврден во Законот за работните односи 
и во другите закони. 

Согласно со принципот на еднаков третман, забра-
нета е дискриминација при вработување по основа на 
брачен статус, семеен статус, боја на кожа, пол, јазик, 
политичко или друго убедување, активност во синди-
кати, национална припадност, социјален статус, инва-
лидност, возраст, сопственост, општествен или друг 
статус. 
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Член 1-б 
Граѓаните на Европската унија имаат еднаков пра-

вен статус, во правните односи, согласно со овој закон, 
како и граѓаните на Република Македонија. 

 
Член 1-в 

Во случај на дискриминација од членовите 1-а и 1-б 
на овој закон, граѓанинот има право да бара надомест 
на штета. 

Во случај на спор кога е постапено спротивно на 
членовите 1-а и 1-б од овој закон, товарот на докажува-
ње паѓа на работодавачот. 

 
Член 2 

Поимите употребувани во овој закон, го имаат 
следново значење: 

- „работодавач“ е правно лице или негова организа-
циона единица кое има седиште на територијата на Ре-
публика Македонија или физичко лице кое има посто-
јан престој на територијата на Република Македонија, 
кои вработуваат работници (во натамошниот текст: ра-
ботодавач), 

- „самовработено лице“ е физичко лице кое врши 
самостојна економска дејност или професионална и 
друга интелектуална услуга од која остварува приход, 
за своја сметка, под условите утврдени со закон, 

- „земјоделец“ е лице кое се занимава со земјодел-
ска дејност и пристапило во задолжително социјално 
осигурување согласно со прописите кои ја уредуваат 
оваа област, 

  - „невработено лице“ е лице кое не е вработено, 
активно бара работа и ги исполнува условите предви-
дени со овој закон, 

- „друго лице кое бара работа“  е економски актив-
но или неактивно лице кое се евидентира во Агенција-
та, но не бара активно работа и/или не е подготвено да 
прифати работа, 

- „друго лице кое бара работа поради загрозено вра-
ботување“ е лице кое бара работа во текот на отказниот 
рок во случај на раскинување на договорот за вработу-
вање од страна на работодавачот, лице со работно ме-
сто на кое му е откажан договорот за вработување од 
деловни причини (технолошки, економски, организа-
циони и слично) што се потврдува преку увид во де-
ловната документација на работодавачот или лице кое 
склучило договор за вработување на определено време 
и чиј договор за вработување истекува најмногу за три 
месеци, 

- „паричен надоместок за невработени лица“ е надо-
месток за загуба на плата или приходи што се обезбе-
дува врз основа на осигурување во случај на неврабо-
теност определен со овој закон, 

- „пазар на труд“ е пазар во кој лицата кои бараат 
работа и поседуваат знаење, вештини и работно искус-
тво се среќаваат со работодавачите што бараат канди-
дати за слободни работни места или одделни видови на 
работа за одреден паричен надоместок (плата) кои ме-
ѓусебно ќе го договорат, 

- „спроведувач на мерки“ е правно или физичко ли-
це кое ги реализира активните мерки на пазарот на тру-
дот предвидени со овој и друг закон, 

- „Aгенција за вработување на Република Македо-
нија“ е јавна установа која дава поддршка и помош и 
обезбедува услуги за учесниците на пазарот на трудот, 

- „Aгенција за посредување за вработување“ е при-
ватна агенција за посредување за вработување во земја-
та и странство, со наплата, 

- „странец“ е државјанин на држава, која не е член-
ка на Европската унија, држава која не е договорна 
страна на Договорот за Европската економска област и 
Швајцарската конфедерација, 

- „граѓанин на Европската унија“ е граѓанин на зем-
ја членка на Европската унија и членови на нивното се-
мејство и граѓанин на држава која е договорна страна 
на Договорот на Европската економска област и граѓа-
нин на Швајцарската конфедерација и членови на нив-
ните семејства и 

  - „услуга за посредување за вработување со напла-
та“ е самостојна економска активност, која ја врши ли-
ценцирана Агенција за посредување за вработување, за 
која се добива финансиски надоместок.  

Член 3 
Основни задачи на размената на трудот се: 
- евидентирање на работодавачите и нивните потре-

би од работници; 
- примања на понуди за слободни работни места од 

работодавачите и идентификување на потребите на ра-
ботодавачoт според условите во искажаните потреби 
од работници; 

- евидентирање на невработените лица според нив-
ните квалификации, знаења и искуства;  

- евидентирање на другите лица кои се пријавуваат 
во Агенцијата, според нивните квалификации, знаења и 
искуства, 

- споредување на потребите на работодавачот со 
квалификацијата, знаењето и искуството на невработе-
ните лица; 

- подготовка на индивидуален акциски план за сог-
ледување на способноста и професионалните вештини 
на невработеното лице и на друго лице кое бара работа 
и утврдување на видот и степенот на потребната по-
мош за вработување; 

- обезбедување информации на работодавачот и на 
невработените лица за пазарот на трудот; 

- упатување на невработените лица на обука, пре-
квалификација или доквалификација за вработување; 

- помош на работодавачите при вработување на не-
вработени лица со поволни услови; 

-  обезбедување посебни услуги за вработување на 
невработените инвалидни лица; 

- професионална ориентација на невработените и 
други лица заради избор на занимање или вработување 
по пат на тестирање и разговор; 

- следење на искажаните нереализирани потреби од 
работници кај работодавачот; 

- истражување, следење и анализирање на појавите 
и движењата на пазарот на трудот; 

 - обезбедување стручна и географска мобилност на 
работната сила заради усогласување на понудата и по-
барувачката од работна сила во Република Македонија 
и странство; 

- воспоставување и одржување на добри односи и 
соработка на Агенцијата за вработување на Република 
Македонија со работодавачите и лицето кое донесува 
одлуки за избор при вработување и 

- обезбедување права по основа на осигурување во 
случај на невработеност.  

Член 3-а 
Во индивидуалниот план за вработување кој го 

изработува Агенцијата во соработка со невработеното 
лице се утврдуваат целите за вработување, планот на 
активностите на невработеното лице заради вработува-
ње, учество во мерките на активни политики за врабо-
тување и местото на вработувањето. 

Индивидуалниот план за вработување го потпишу-
ваат Агенцијата и невработеното лице, во рок од 30 де-
на од денот на регистрирањето во Агенцијата, со важ-
ност од шест месеци од денот на потпишувањето, по 
кој рок се вршат негови измени и дополнувања.  

Рокот за измените и дополнувањата од став 2 на 
овој член, започнува да тече 30 дена пред истекот на 
рокот од шест месеци, а завршува 30 дена по истекот 
на рокот од шест месеци. 
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Доколку невработеното лице не преземе дејствија 
во смисла на став 3 на овој член се брише од евиденци-
јата на невработените лица за период од една година. 

За другите лица кои бараат работа евидентирани во 
Агенцијата, Агенцијата нуди услуги на евидентирање и 
обезбедување на информации за пазарот на труд. 

 
Член 3-б 

За целите на овој закон, учесници во правните од-
носи и во спроведувањето на работите од размената на 
трудот се: органите на државната управа, Агенцијата за 
вработување на Република Македонија со центрите за 
вработување, единиците на локалната самоуправа и 
градот Скопје, работодавачите, агенциите за посреду-
вање при вработување , агенциите за привремени вра-
ботувања, правните и физичките лица кои извршуваат 
активности на образование и подготовка за пазарот на 
трудот и професионално советување, невработените 
лица и лицата кои бараат вработување, самовработени-
те лица, државјаните на држава која не е членка на 
Европската унија и држава која е договорна страна на 
Договорот за Европската економска област и Швајцар-
ската конфедерација, здруженија на граѓани и фонда-
ции и воспоставување на партнерство за спроведување 
на специфични проекти и програми за поддршка на 
вработувањето, согласно со посебен договор. 

                                                           
 

Член 4 
Стручните, организациските, административните и 

други работи што се однесуваат на вработувањето и 
осигурувањето во случај на невработеност ги врши 
Агенцијата за вработување на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Агенција), како јавна установа. 

 
Член 4-а 

Агенцијата врши и: 
- развивање и спроведување на проекти за подобру-

вање на пазарот на трудот, финансирани и од Европ-
скиот социјален фонд, 

- работи во врска со вработувањето на граѓаните на 
земјите членки на Европската унија во Република Ма-
кедонија, 

- известување за слободните работни места кои мо-
жат да бидат пополнети со државјани од други земји 
членки на Европската унија, 

- одржување на контакти со Европската канцелари-
ја за координација, 

 - посредување при вработување за граѓаните на Ре-
публика Македонија во земјите членки на Европската 
унија, - доставување на барањата за вработувања од 
граѓаните на Република Македонија кои се заинтереси-
рани да се вработат во земјите членки на Европската 
унија до Европската канцеларија за координација и 

- работи во врска со водење на статистичка евиден-
ција на податоци поврзани со: започнување и завршу-
вање на вработувањето на граѓаните на Европската 
унија и членовите на нивните семејствата; имигрантите 
кои се преселуваат на територијата на земјата членка; 
емигрантите кои се преселуваат од територијата на 
земјата членка и лицата кои имаат редовен престој во 
земјата членка на крајот на референтниот период. 

 
Член 5 

Дејноста на Агенцијата е од јавен интерес. 
 

II. РАЗМЕНА НА ТРУДОТ 
 

1. УСЛУГИ ОД РАЗМЕНА НА ТРУДОТ ЗА  
РАБОТОДАВАЧИТЕ 

 
Членот 6 е избришан 

Член 7 
Работодавачот потребата од работник може да ја за-

доволи со посредување на Агенцијата преку доставува-
ње пријава за потреба од работник до Агенцијата. 

Агенцијата е должна доставената пријава веднаш и 
бесплатно да ја огласи во Агенцијата заради информи-
рање на невработените и други лица кои бараат работа. 

Работодавачот е должен во пријавата да ги наведе 
работното место, условите што се бараат за работното 
место, времето на траење на огласот и времето кога ра-
ботодавачот ќе врши избор. 

3аинтересираните невработени и други лица кои 
бараат работа на објавениот оглас во Агенцијата се 
пријавуваат кај работодавачот во рокот утврден во ог-
ласот.  

Член 8 
Работодавачот потребата од работник може да ја за-

доволи со објавување јавен оглас во дневниот печат. 
Трошоците за објавување на јавниот оглас во днев-

ниот печат се на товар на работодавачот. 
Работодавачот е должен во огласот да ги наведе ра-

ботното место, условите што се бараат за работното 
место, времето на траење на огласот и времето во кое 
работодавачот ќе врши избор. 

Заинтересираните невработени и други лица на об-
јавениот јавен оглас во дневниот печат се пријавуваат 
кај работодавачот во рокот утврден во јавниот оглас. 

 
Член 9 

Работодавачот потребата од работник може да ја за-
доволи и преку агенција за посредување при вработу-
вање со наплата од работодавачот, во согласност со до-
говор склучен меѓу работодавачот и агенцијата.  

Член 10 
Работодавачот потребата од работник може да ја за-

доволи со посредување на Агенцијата преку упатување 
на лице за вработување од евиденцијата на невработе-
ните лица кај работодавачот. 

Упатувањето од евиденцијата на невработените ли-
ца, се врши со пребарување по досиеата на невработе-
ните лица во Агенцијата, заради пронаоѓање неврабо-
тени лица, според нивните стручни способности знае-
ња и искуства и работите што можат и бараат да ги ра-
ботат и условите за искажаните потреби од работници. 

 
Член 11 

Посредувањето за вработување има за цел да им по-
могне на работодавачите да ги пополнат слободните 
работни места со квалификувани работници, а на не-
вработените и други лица кои бараат работа да им по-
могне во вработувањето. 

Посредувањето за вработување опфаќа стручни, ор-
ганизациски, административни и други работи на 
Агенцијата, со кои се обезбедуваат услуги на работода-
вачите и на невработените и други лица кои бараат ра-
бота, во размената на трудот.  

Член 12 
Услугите од размената на трудот на работодавачите 

од страна на Агенцијата со состојат особено во: 
- прием на понуди за слободни работни места од ра-

ботодавачите и идентификување на нивните потреби; 
- огласување на пријавите за потреба од работник 

во Агенцијата; 
- наоѓање најквалификувано невработено лице од 

евиденцијата на невработените лица од страна на Аген-
цијата кое најдобро одговара на условите и барањата 
на работодавачот со пребарување во евиденцијата на 
невработените лица според занимањето, образование-
то, обуката, работното искуство и други посебни знае-
ња на кандидатот и негово упатување кај работодава-
чот за вработување; 
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- идентификување на невработеното лице според 
неговиот однос кон и во текот на работата за времето 
додека било во работен однос (редовност на работа, на-
гради и слично); 

 - помош на работодавачот во организирање на обу-
ка, преквалификација или доквалификација на невра-
ботените лица според нивното образование и способ-
ности за потребите на работодавачот: 

- информации за состојбите и движењата во сто-
панството, вработувањето и невработеноста; 

-  совети за примена на законите и другите прописи; 
- советување и услуги на работодавачите за можно-

стите, условите, предностите и поволностите при вра-
ботување на невработени лица и 

- информирање за можностите, начинот и постапка-
та за вработување на странски државјани во Република 
Македонија и на наши работници на работа во странс-
тво. 

 
2. СОВЕТИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ЗА ЗАКОНИТЕ 
И ДРУГИТЕ ПРОПИСИ И НИВНАТА ПРИМЕНА 

 
Член 13 

Агенцијата дава совети за: 
- содржината на законите и други прописи и нивни 

измени и дополнувања; 
- правата, обврските и одговорностите на работода-

вачите и работниците, заради правилна примена на 
прописите и заштита на правата на работодавачите и 
работниците; 

- обука на работодавачите за начинот на пополнува-
ње и доставување на обрасците и документите што тре-
ба да ги достават до Агенцијата и 

- начинот на објавување на слободните работни ме-
ста и начинот за пријавување и одјавување на работни-
ците во Агенцијата. 

 
3. ОБУКА, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА ИЛИ ДОКВАЛИ-

ФИКАЦИЈА 
 

Член 14 
Агенцијата ги утврдува потребите на работодавачот 

од работници и на невработените лица за вработување 
што треба да се вработат со обука, преквалификација 
или доквалификација и ги информира невработените 
лица и работодавачите за потребите, условите и начи-
нот на организирање на обука, преквалификација или 
доквалификација. 

Агенцијата за вработување врши услуги на обука, 
преквалификација или доквaлификација пред преста-
нок на работен однос, краткорочни обуки за вработува-
ње на невработени лица, обука на работно место и обу-
ка за учество на невработени лица во јавни работи, са-
мостојно и преку јавни и приватни обезбедувачи на 
обука, со нивен избор по пат на јавен оглас, под усло-
вите утврдени со договор меѓу Агенцијата за вработу-
вање и обезбедувачот на обуката. 

 
Член 15 

Со обука, преквалификација или доквалификација, 
се овозможува стекнување и дополнување на знаењата, 
на невработените и други лица заради вработување. 

Обуката, преквалификацијата или доквалификаци-
јата се организира и врши во Агенцијата, односно кај 
работодавачот, според посебни програми, под услови и 
на начин утврдени со акт на Агенцијата. 

Обуката, преквалификацијата или доквалификаци-
јата може да се врши и во јавни и приватни установи 
од областа на образованието, во согласност со пропи-
сите од областа на образованието. 

Член 16 
Координирањето на обуката, преквалификацијата 

или доквалификацијата во јавните и приватните уста-
нови од областа на образованието на лицата за време 
на обуката, преквалификацијата или доквалификација-
та ја врши Агенцијата. 

 
4. СОВЕТУВАЊЕ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ЗА ВРАБО-
ТУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО ПОВОЛНИ 

УСЛОВИ  
Член 17 

Советувањето на работодавачите за вработување на 
невработени лица со поволни услови опфаќа: 

- услуги на работодавачот за можностите, условите 
и начинот на обезбедување на поволности за вработу-
вање на инвалидни лица, лица на кои работниот однос 
им престанал поради стечај или поради економски, 
технолошки, структурални или слични промени кај ра-
ботодавачот, невработени лица кои подолго чекаат за 
вработување односно лица кои биле невработени 12 
месеци од претходните 16 месеци или шест од прет-
ходните осум месеци за лицата помлади од 25 години и 
лица од дефицитарни занимања, со упатување од стра-
на на Агенцијата во согласност со договор со работода-
вачот; 

- услуги на работодавачот во обезбедување на по-
требите од вработување со пребарување во евиденција-
та на невработените инвалидни лица, на лица кои оста-
нале без работа поради стечај или економски, техноло-
шки, структурални и слични промени кај работодава-
чот и невработени лица кои подолго време чекаат вра-
ботување со обука, преквалификација или доквалифи-
кација за вработување; 

- услуги на работодавачот за условите и начинот на 
обезбедување на поволностите при вработувањето на 
невработените лица; 

- организирање на средби и разговори од страна на 
Агенцијата со работодавачите и невработени лица (сае-
ми на работна сила), за условите и 

- информирање на работодавачите и обезбедување 
услуги за вработување на работници со дефицитарни 
занимања, со упатување на невработено лице од една 
во друга подрачна единица на Агенцијата, со организи-
рање на обука на дополнителни или посебни знаења на 
одделн  невработени лица или со обука, преквалифика-
ција или доквалификација на невработени лица. 

 
5. ОДНОСИ НА АГЕНЦИЈАТА СО РАБОТОДАВАЧИТЕ  

Член 18 
Агенцијата заради задоволување на потребите од 

работници и обезбедување услуги на работодавачите, 
донесува програма. 

Со програмата од став 1 на овој член се обезбедува: 
идентификување на работодавачите од подрачјето на 
подрачната единица на Агенцијата и собирање подато-
ци за работодавчите, водење регистар на работодавачи, 
развивање и одржување врз основа на точни и навреме-
ни податоци за работодавачите од пазарот на трудот, 
приоритет на контакти со работодавачите кај кои има 
потреба од поголем број работници со упатување од 
Агенцијата, планирање на активности на Агенцијата со 
работодавачите и создавање план за маркетинг кај ра-
ботодавачите. 

Начинот и постапката за остварување на програма-
та од став 1 на овој член ги утврдува Агенцијата. 

 
6. УСЛУГИ ОД РАЗМЕНАТА НА ТРУДОТ НА НЕВРА-
БОТЕНИТЕ И ДРУГИ ЛИЦА ШТО БАРААТ РАБОТА 

 
Член 19 

Услугите од размената на трудот за невработените 
и други лица што бараат работа од Агенцијата се со-
стојат особено во: 
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- собирање информации од невработеното лице при 
пријавувањето во Агенцијата за пополнување на обрас-
ци и документи, со разговор- интервју на невработено-
то лице со одговорно лице во Агенцијата; 

- прибирање податоци од невработеното лице за не-
говите квалификации, знаења и способности, заради 
селекција и упатување на работно место; 

- процена на потребите на невработеното лице од 
услугите во Агенцијата; 

- информирање на невработеното лице за времето и 
начинот на пријавување во Агенцијата; 

- обезбедување информации на невработените и 
други лица за видот на услугите и начинот што можат 
да ги добијат од Агенцијата; 

- евиденција на невработените лица во Агенцијата 
заради вработување или остварување на права по осно-
ва на невработеност; 

- советување и упатување на невработените и други 
лица кои бараат работа за професионална ориентација 
заради избор на занимање или вработување по пат на 
тестирање и разговор; 

- пребарување по досиеата на невработените лица, 
заради пронаоѓање квалификувани невработени лица, 
според стручните способности, односно работите што 
можат и бараат да ги работат; 

- обезбедување информации на невработените и 
други лица кои бараат работа за слободните работни 
места од одговорното лице во Агенцијата во врска со 
вработувањето; 

- разговор и упатување на невработените лица до 
работодавачот кој пријавил потреба од работници; 

- давање совети на невработените и други лица кои 
бараат работа како сами да бараат работа преку огласи, 
контакти со работодавачите и на друг начин; 

- тестирање и советување на невработените и други 
лица кои бараат работа за избор на занимање за кое ли-
цето има најмногу интерес и способности, за кое се ба-
ра и занимање кое одговара на знаењето и способно-
стите на лицето; 

- организирање на обука и давање совети за надо-
градување на способностите на невработените лица, за-
ради вработување; 

- давање услуги на невработените лица во работни клу-
бови за пренесување знаења и техники за наоѓање работа; 

- координирање на обуката, преквалификација и до-
квалификација во јавните и приватните установи од об-
ласта на образованието на лицата за време на обуката, 
преквалификацијата или доквалификацијата; 

- барање работни места за невработени лица со ви-
соки квалификации, за невработени инвалидни лица и 
лица кои подолго време чекаат вработување; 

- информации за дефицитарните занимања и за 
можности за вработување и          

- одржување и чување на евиденцијата на неврабо-
тените лица. 

Начинот на пријавувањето на невработените лица 
поблиску се уредува со акт на Агенцијата.  
7. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА НА НЕВРА-
БОТЕНИТЕ И ДРУГИ ЛИЦА КОИ БАРААТ РАБОТА 

 
Член 20 

Под професионална ориентација, во смисла на овој 
закон се подразбира, помошта која Агенцијата ја дава 
на невработените и други лица кои бараат работа за из-
бор на занимање или вработување по пат на тестирање 
и разговор и информирање на потребите од одделни за-
нимања и можностите за вработување. 

Професионалната ориентација го опфаќа и индиви-
дуалното советување при избор на занимање според 
желбите, интересот и способностите на лицата за одре-
дено занимање и потребите и можностите на пазарот 
на трудот. 

Член 21 
Советување за професионална ориентација се дава 

на невработени лица, ученици, студенти, вработени и 
инвалидни лица, ако тоа е од значење за избор на нив-
ното занимање и професионалниот развој. 

 
Член 22 

Советување за професионална ориентација врши 
Агенцијата на чие подрачје лицето кое бара совет има 
живеалиште. 

За учениците од завршните години на сите степени 
на образование советување за професионална ориента-
ција врши Агенцијата на чие подрачје се наоѓа обра-
зовната установа. 

 
Член 23 

За учениците од завршните години на основното и 
средното образование Агенцијата е должнa, во сорабо-
тка со надлежните установи од областа на образовани-
ето, да организира советување во врска со изборот на 
занимање преку: предавања од научни и стручни ра-
ботници, посета на изложби, филмски претстави, посе-
та на претпријатија во врска со вработувањето, устано-
ви и друго.  

Член 24 
Агенцијата по извршеното индивидуално советува-

ње и тестирање за избор на занимање врз основа на по-
себните квалитети, знаења, интереси и склоности на 
ученикот, му препорачува избор на најсоодветен вид 
занимање.  

Член 25 
Користењето на услугите на советување за профе-

сионална ориентација е бесплатно и се врши на начин 
утврден со акт на Агенцијата, во согласност со овој за-
кон. 

 
8. ПОСРЕДУВАЊЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  

Член 26 
Посредување за вработување во земјата и странство 

врши Агенцијата. 
Посредувањето за вработување Агенцијата го врши 

бесплатно и се спроведува непристрасно, под услови и 
на начин утврдени со овој закон.                    

Посредување за вработување во земјата и во 
странство може да врши и агенција за посредување за 
вработување од членот 27 на овој закон, под услови и 
начин утврдени со овој закон. 

 
Член 26-a 

Посредување за вработување во странство се врши 
врз основа на билатерален меѓудржавен договор однос-
но спогодба или врз основа на претходно потпишан до-
говор меѓу Агенцијата за вработување, односно аген-
цијата за посредување за вработување и работодавачот 
кај кого ќе биде упатено лицето за вработување. 

Со договорот меѓу Агенцијата за вработување, од-
носно агенцијата за посредување за вработување и ра-
ботодавачот кај кого ќе биде упатено лицето за врабо-
тување задолжително се утврдуваат условите и начи-
нот во врска со упатувањето и работата на лицето упа-
тено на работа во странство. 

Лицето кое се упатува на работа во странство има 
право на надомест за неисполнетите обврски од страна 
на работодавачот, односно од Агенцијата за посредува-
ње за вработување, согласно со актите од ставовите 1 и 
2 на овој член. 

Агенцијата за посредување за вработување пред 
упатување на лице на работа во странство, со лицето 
потпишува договор во кој се утврдуваат меѓусебните 
права и обврски во врска со упатувањето и работата во 
странство. 
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Агенцијата за посредување за вработување е долж-
на еден примерок од секој потпишан договор за посре-
дување за вработување во странство да достави до 
Агенцијата за вработување со денот на потпишувањето 
на договорот. 

 
Член 26-б 

Агенцијата за посредување за вработување посре-
дувањето го врши со наплата на услугите за посредува-
њето од работодавачот. 

Агенцијата од ставот 1 на овој член не може да бара 
надомест за услугите од лицата кои бараат работа со 
посредување од истата. 

Агенцијата од ставот 1 на овој член се запишува во 
Централниот регистар на Република Македонија, врз 
основа на претходно добиено одобрение за вршење по-
средување за вработување. 

Агенцијата за посредување за вработување не може 
да отпочне со работа пред уписот во Централниот ре-
гистар на Република Македонија. 

                                                   
Член 26-в 

Агенцијата за вработување и агенцијата за посреду-
вање за вработување меѓусебно разменуваат информа-
ции за слободните работни места и упатување на не-
вработени лица заради вработување. 

 
Член 27 

Агенција за посредување за вработување во земјата 
и во странство со наплата, може да основа физичко ли-
це кое: 

- има најмалку средно образование, 
- не е во работен однос, 
- располага со посебен погоден минимален деловен 

простор од најмалку 30m² и кој ги исполнува условите 
согласно со прописите за безбедност и здравје при ра-
бота, 

- има вработено најмалку две лица на неопределено 
време и 

- има добиено лиценца за вршење посредување за 
вработување од министерството надлежно за работите 
на трудот. 

Лицата кои работат на посредување за вработување 
во агенцијата за посредување за вработување од ставот 
1 на овој член треба да имаат високо образование. 

Основачот на агенцијата за посредување за врабо-
тување е и одговорно лице на агенцијата за посредува-
ње за вработување. 

На странец може да се одобри посредување за вра-
ботување со наплата, само ако со државата чиј држав-
јанин е постои реципроцитет во вршење на посредува-
ње за вработување со наплата. 

На агенција за посредување за вработување не мо-
же да биде основач или сопственик на трговско друш-
тво, трговец поединец или друго лице вршител на деј-
ност ниту агенцијата за посредување за вработување 
може да биде основач на трговско друштво, ниту да вр-
ши друга дејност освен дејноста на посредување за 
вработување. 

 
Член 27-а 

Лиценцата за вршење посредување за вработување 
ја издава министерството надлежно за работите на тру-
дот, на предлог на комисија составена  од три члена 
назначени од министерот надлежен за работите на тру-
дот. 

Лиценцата се издава со важност на две години со 
можност за продолжување на две години, врз основа на 
барање на основачот - одговорното лице на агенцијата 
за посредување за вработување, а по претходно извр-
шен надзор од инспекторот за труд за исполнување на 
условите од член 27 став 1 алинеи 3 и 4 од овој закон. 

Лиценцата за вршење посредување за вработување 
со наплата, односно вршењето на посредување за вра-
ботување не може да се пренесе во целост или делумно 
на друго физичко или правно лице и се одзема ако се 
утврди дека посредувањето се врши спротивно на зако-
нот. 

Лиценцата престанува да важи и агенцијата за по-
средување за вработување се брише од регистарот на 
агенции за посредување за вработување по службена 
должност: 

- со денот на истекот на важењето на лиценцата и 
не е побарано продоложување на лиценцата,  

- ако настанат промени во врска со условите за до-
бивање на лиценца  во текот на работењето на агенци-
јата за посредување за вработување, а во рок од пет де-
на агенцијата за посредување за вработување не го из-
вести министерството надлежно за работите на трудот, 

- ако посредувањето за вработувањето го врши 
спротивно на овој и друг закон, 

- кога не достави примерок од склучениот договор 
за посредување за вработување до инспекторот за труд 
и  Агенцијата и 

- кога агенцијата ќе ја промени адресата  и седи-
штето, а за тоа  во рок од пет дена не го извести мини-
стерството надлежно за работите на трудот, заради 
промени во регистарот кој го води министерството 
надлежно за работите на трудот. 

 
Член 27-б 

Министерството надлежно за работите на трудот 
води регистар на агенциите за вршење на посредување 
за вработување со наплата  во земјата и странство. 

Формата, содржината и начинот на водење на реги-
старот од ставот 1 на овој член ги пропишува министе-
рот надлежен за работите на трудот. 

Министерството надлежно за работите на трудот 
врши надзор  над работењето на агенциите за посреду-
вање за вработување од ставот 1 на овој член. 

Агенцијата за посредување за вработување не може 
да започне со работа пред добивање на лиценца за вр-
шење на посредување за вработување и пред упис во 
регистарот на агенции за посредување за вработување 
во министерството надлежно за работите на трудот и 
во Централниот Регистар на Република Македонија. Со 
уписот на агенцијата за посредување за вработување во 
Централниот Регистар на Република Македонија, аген-
цијата за посредување за вработување се стекнува со 
својство на правно лице. 

Агенцијата за посредување за вработување се запи-
шува во регистарот на агенции за посредување за вра-
ботување, врз основа на поднесено писмено  барање за 
упис во регистарот од страна на основачот - одговорно-
то лице на агенцијата за посредување за вработување 
во кое се наведуваат името и презимето на основач - 
одговорното лице, единствен матичен број на граѓани-
нот, адреса и место на живеење на основачот – одго-
ворното лице, контакт телефон и електронска адреса на 
основачот – одговорното лице, назив, адреса на агенци-
јата за посредување за вработување, седиште, контакт 
телефон и електронска адреса на агенцијата. 

Кон барањето за упис во регистарот на агенција за 
посредување за вработување одговорното лице на аген-
цијата доставува докази за исполнување на условите од 
членот 27 став 1 од овој закон. Како доказ за обезбеде-
ниот деловен простор основачот-одговорното лице до-
ставува доказ за сопственост или договор за закуп заве-
рен од нотар, а како доказ за вработените лица во аген-
цијата се поднесува примерок од договорот за вработу-
вање и образец М1/М2." 
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Член 28 
При посредувањето за вработување, Агенцијата и 

агенцијата за посредување за вработување се должни 
да се раководат особено од: 

- почитување на искажаните потреби од работода-
вачите за работници и посебните услови утврдени во 
искажаните потреби; 

- невработеното лице не може да биде принудено да 
ја прифати понудената работа; 

- работодавачот не може да се принуди да ја врабо-
ти понудената работна сила; 

- Агенцијата е должнa навремено и правилно да ги 
информира невработените лица за слободните работни 
места, а на работодавачите да им ја понуди бараната 
работна сила; 

- да се имаат предвид, образованието и поранешна-
та работа во занимањето, знаењата, способностите, 
желбите, психо-физичките можности на невработените 
лица, како и потребите, карактерот и особеностите на 
работното место; 

- невработените лица можат да се вработуваат на 
работи кои одговараат на нивните психо-физички спо-
собности, на кои не им е загрозено здравјето и кои ќе 
добијат плата според договорот за работа и 

- да не се навредува достоинството и моралот на не-
вработеното лице, со право на граѓанска тужба. 

 
Член 29 

Забрането е посредување за вработување кое не е 
во согласност со одредбите на овој закон. 

 
Член 30 

Посредувањето за вработување го спроведува Аген-
цијата на чие подрачје е седиштето на работодавачот, 
односно местото на работењето на работодавачот. 

 
Член 31 

Посредувањето за вработување Агенцијата, го за-
почнува по поднесена пријава од работодавачот. 

Пријавата за потреба од работник ги содржи усло-
вите што се бараат за работното место и начинот на по-
полнувањето на слободното работно место. 

 
Член 32 

Агенцијата врз основа на пријавената потреба од 
работник кај работодавачот упатува невработени лица 
од евиденцијата на невработените. 

 
Член 33 

Работодавачот може да бара Агенцијата да му упа-
ти од едно до пет невработени лица за секоја пријавена 
потреба од работник заради избор на работник. 

 
Член 34 

Пребарувањето по досиеата на невработените лица 
го врши Агенцијата заради наоѓање на невработени ли-
ца од евиденцијата кои одговараат на условите од при-
јавата за потреба од работник. 

 
Член 35 

При споредувањето се поаѓа од шифрата на занима-
ње, образованието, квалификацијата, односно степенот 
и видот на стручната подготовка на невработеното ли-
це, работното искуство, другите посебни знаења на не-
вработеното лице (познавање на странски јазик), 
спремност за прифаќање на вработување со обука, пре-
квалификација или доквалификација, услови за работа, 
место на работа, траење на работниот однос, посебна 
опрема со кое невработеното лице работело и ќе рабо-
ти. 

Член 36 
По извршеното пребарување и споредување по до-

сиеата на невработените лица, Агенцијата утврдува ли-
ста на можни кандидати кои најдобро одговараат на ус-
ловите од пријавата за потреба од работник. 

По составувањето на листата пред нејзиното доста-
вување до работодавачот, проверка на листата со пода-
тоците врши раководителот на подрачната единица на 
Агенцијата. 

 
Член 37 

Одговорното лице за посредување во Агенцијата од 
утврдената листа одбира до пет кандидати кои најдо-
бро одговараат на условите во пријавата за потреба од 
работник. 

 
Член 38 

За упатување од редот на невработените лица, 
Агенцијата покрај работодавачот, истовремено на нај-
брз можен начин го известува и невработеното лице 
кое го упатил кај работодавачот и за местото и времето 
на јавување кај работодавачот. 

 
Член 39 

Доколку Агенцијата не може да утврди дали лицето 
одговара на искажаната потреба од работник, може да 
го повика невработеното лице на дополнителен разго-
вор, заради поконкретно утврдување на условите. 

 
Член 40 

Доколку упатеното невработено лице не се јави кај 
работодавачот или пак го одбие понуденото вработува-
ње, се информира одговорното лице за евиденција за-
ради преземање мерки во согласност со овој закон. 

 
Член 41 

Доколку работодавачот не изврши избор од лицата 
упатени од Агенцијата, Агенцијата ќе бара од работо-
давачот да го информира за причините за неизвршени-
от избор и за тоа колку лица дополнително да му упа-
ти, заради избор за вработување, се до наоѓање и упа-
тување на најсоодветни невработени лица. 

 
Член 42 

Доколку работодавачот не изврши избор од допол-
нително упатените лица од Агенцијата, Агенцијата му 
нуди обезбедување на работник по пат на обука, пре-
квалификација или доквалификација и негова соглас-
ност за мерките што ќе ги преземе за обезбедување на 
потребата од работник. 

 
Член 43 

Врз основа на пријавена потреба од работници, 
Агенцијата го известува работодавачот кој пријавил 
работници за чија работа престанала потребата поради 
економски, технолошки, структурални или слични про-
мени, за можностите за вработување на овие работни-
ци кај друг работодавач. 

 
Член 44 

Посредувањето за вработување опфаќа и посреду-
вање за невработени и други лица кои бараат работа од 
Република Македонија во странство и од странство во 
Република Македонија кое се врши во согласност со 
овој и друг закон. 

 
Член 44-а 

Агенцијата може да врши бесплатно посредување 
при вработување и од територијата на Република Ма-
кедонија во земји членки на Европската унија и од те-
риторијата на земјите членки на Европската унија во 
територијата на Република Македонија, согласно со за-
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коните на земјите членки на Европската унија кои го 
регулираат слободното движење во рамките на Европ-
ската унија. 

 
Член 45 

Во постапката за посредување при вработување во 
странство, Агенцијата ги известува работниците за ус-
ловите за живот и работа, за правата и обврските на ра-
ботникот во странство, посебните права и обврски од 
работен однос и дава помош во остварувањето на пра-
вата по основа на осигурување во случај на невработе-
ност, по враќањето на работникот од работа во странс-
тво. 

 
Член 46 

Посредувањето за вработување се врши по единс-
твен систем на информирање за потребите, можности-
те и условите за посредување при вработување во 
Агенцијата. 

 
III. ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТОДАВАЧИ И НЕВРА-

БОТЕНИТЕ ЛИЦА 
 

Член 47 
Заради задоволување на потребите на работодава-

чите од работници, вработувањето на невработените 
лица и остварувањето на правата по основа на неврабо-
теност, во согласност со овој закон и Законот за еви-
денција во областа на трудот, Агенцијата води евиден-
ција на: 

- работодавачите; 
- невработените лица; 
- други лица кои бараат работа;  
- корисниците на паричен надоместок по основа на 

невработеност; 
- странските државјани вработени во Република 

Македонија и 
- државјаните на Република Македонија на работа 

во странство, со посредување на Агенцијата. 
 

Член 48 
Евиденциите од член 47 на овој закон ги води Аген-

цијата на чие подрачје е седиштето на работодавачот, 
односно живеалиштето на невработеното лице. 

 
1. ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ 

 
Член 49 

Агенцијата води регистар на работодавачите. 
Регистарот содржи податоци за работодавачот, не-

говите потреби од работници и видот на услугите што 
сака да ги користи во Агенцијата. 

 
Член 50 

Регистарот на работодавачите содржи податоци 
особено за: називот - фирмата на работодавачот, седи-
штето и адресата, видот на сопственост, матичниот 
број од единствениот регистар на работодавачите, ши-
фрата на дејноста и видот на дејноста, број на вработе-
ни, личноста за контакт кај работодавачот, потребите 
од работници и видот на услугите што сака да ги кори-
сти во Агенцијата. 

 
Член 51 

Работодавачот е должен да ги пријави на Агенцијата: 
- секое засновање на работен однос и 
- секој престанок на работен однос. 
Работодавачот е должен да го одјави работникот 

непосредно во Агенцијата или преку електронскиот си-
стем на Агенцијата најдоцна осум дена од денот на 
престанокот на работниот однос. 

Во случај кога работодавачот не го одјави работни-
кот во рокот од став 2 на овој член, одјавувањето се вр-
ши со денот на донесување на потребната документа-
ција за одјава на работниот однос на работникот." 

 
2.ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА И 

ДРУГИ ЛИЦАКОИ БАРААТ РАБОТА 
 

Член 52 
Агенцијата  води евиденција на невработените лица 

и евиденција на други лица кои бараат работа, според 
единствениот матичен број на граѓанинот. 

 
Член 53 

Невработено лице, согласно овој закон е лице при-
јавено во Агенцијата, кое е невработено и активно бара 
работа, способно е да работи и е подготвено да прифа-
ти секакво соодветно или погодно вработување што ќе 
го понуди Агенцијата.  

Невработено лице е и странец кој поседува лична 
работна дозвола за странец до периодот на важноста на 
истата и странец кој врз основа на склучен меѓунаро-
ден договор или според принципот на реципроцитет ги 
исполнува условите за добивање паричен надоместок 
во случај на невработеност, се додека е корисник на тој 
надоместок. 

Невработено лице е и лице кое е на обука кај рабо-
тодавач, на курс за образование или на друга обука и за 
тоа време користи право на паричен надоместок за 
подготовка за вработување, за времето на користење на 
паричниот надоместок.   

Како невработено лице, во смисла на овој закон не 
се смета лице кое е: 

- во работен однос, 
- самовработено, 
- сопственик, основач или управител на трговско 

друштво и друго правно лице или е член на раководен 
орган, односно овластено лице во трговско друштво и 
друго правно лице, освен во здруженија и фондации, 

- вршител на земјоделска, сточарска или друга деј-
ност, 

- вршител на занаетчиска, односно професионална 
дејност, 

- корисник на пензија, 
- кое има статус на ученик во средно училиште, ре-

довен студент, стажант и лице кое учествува во образо-
вание за возрасни, а е помладо од 26 години, 

- кое два пати во текот на две години одбило обука, 
преквалификација или доквалификација на која ќе го 
упати Агенцијата, 

- кое два пати во текот на две години одбие да се ја-
ви или да заснова работен однос кај работодавач кај ко-
го го упатила Агенцијата и  

- кое работно е ангажирано или врши дејност, спро-
тивно на законот. 

Условите од ставот 1 на овој член, невработеното 
лице  е должно да ги исполнува за времето додека е во 
евиденцијата на невработените лица. 

 
Член 54 

Работоспособно лице според овој закон се смета не-
вработеното лице на возраст од 15 до 65 години и лице 
кое нема општа, односно професионална неспособност 
за работа, согласно прописите за пензиско и инвалид-
ско осигурување или неможост за вработување, соглас-
но прописите за професионална рехабилитација и вра-
ботување на лица со инвалидност. 

Невработеното лице кое е привремено спречено за 
работа поради проблеми со зависност, ментално здрав-
је, сериозни социјални и други здравствени проблеми 
констатирани во документ од надлежна лекарска коми-
сија се смета дека привремено не може да се вработи. 
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Привремената неможност за вработување од наведени-
те причини, како и правата и обврските на овие лица се 
утврдени во индивидуалниот план за вработување на 
невработеното лице врз основа на постоење причини за 
привремена неможност за вработување и мерките 
предложени од надлежниот орган, согласно закон. 

 
Член 55 

Невработеното лице се смета дека активно бара ра-
бота ако исполнува еден од следните услови: 

- редовно ги следи огласените слободни работни 
места и видови на работа и соодветно се пријавува за 
нив во согласност со целите за вработување определе-
ни во индивидуалниот план за вработување, 

- присуствува на интервјуа за вработување на бара-
ње на работодавачот, Агенцијата или други спроведу-
вачи на мерки за вработување, 

- се јавува на покани, известувања и упатувања од 
Агенцијата и други спроведувачи на мерки за вработу-
вање и 

- контактира со работните клубови во Агенцијата  и 
ги исполнува предвидените активности од обврските 
предвидени во индивидуалниот план за вработување, 
најмалку во роковите утврдени со овој закон. 

 
Член 56 

На невработеното лице може да му се понуди соод-
ветно, погодно и друго вработување.  

Соодветно вработување може да му се понуди на 
невработеното лице во период од денот на воведување 
на лицето во евиденцијата на невработените лица до 
истекот на 12 месеци од тој ден. Агенцијата може да 
понуди погодно вработување од 12 месеци до 24 месе-
ци од денот на воведувањето на лицето во евиденција-
та. 

По истекот на 24 месеци од воведувањето во еви-
денцијата на невработеното лице може да му се понуди 
и друго работно место кое не се смета за соодветно или 
погодно во смисла на овој закон.  

Доколку невработеното лице еднаш одбие понуде-
но вработување според ставовите 1 и 2 на овој член, се 
опоменува од страна на Агенцијата. Доколку лицето по 
втор пат одбие понудено вработување, по службена 
должност се евидентира во листата на други лица еви-
дентирани во Агенцијата. 

Лицата корисници на социјална парична помош и 
членовите на нивните домаќинства покрај обврските од 
ставите 1 и 2 на овој член, имаат обврска и да прифатат 
ангажирање на јавна работа или работа од јавен инте-
рес, според условите предвидени со Закон за социјална 
заштита, доколку одбие ангажирање на јавна работа 
или работа од јавен интерес лицето се брише од еви-
денцијата на невработени лица. 

За лицата корисници на социјална парична помош и 
членовите на нивните домаќинства роковите од стави-
те 1 и 2 на овој член се 6 и 12 месеци. 

 
Член 57 

Како соодветно се смета вработувањето кое ги ис-
полнува следните услови: 

- на неопределено или определено време со полно 
или пократко од полното работно време, согласно За-
конот за работните односи или прописите за професио-
нална рехабилитација и вработување на лица со инва-
лидност, 

- на работно место што е оддалечено најмногу два 
часа возење со јавен превоз или превоз организиран од 
работодавачот од местото на живеење на лицето до ме-
стото на работа и назад, односно еден час за невработе-
но лице кое живее самостојно со дете на возраст пома-
ла од 15 години во рамките на заедничко домаќинство 
и 

- кое е во согласност со видот и степенот на завр-
шеното образование на лицето и стекнатите вештини 
наведени во пополнетиот формулар кој го доставува до 
Агенцијата  заради евидентирање во евиденцијата на 
невработените лица, ако лицето за првпат бара работа 
или повторно бара работа по пауза во вработувањето 
од најмалку две години. 

Со согласност на невработеното лице, може веднаш 
да му се понуди работа која е на пониско ниво на обра-
зование и/или квалификации од степенот на завршено-
то образование на лицето и стекнатите вештини.  

 
Член 58 

За погодно се смета вработувањето: 
- на неопределено или определено време со покра-

тко работно време од полното работно време, согласно 
Законот за работните односи или прописите за профе-
сионална рехабилитација и вработување на лица со ин-
валидност, 

- на работно место што е оддалечено најмногу два 
часа возење со јавен или превоз организиран од рабо-
тодавачот од местото на живеење на лицето до местото 
на работата и назад, односно еден час за невработено 
лице кое живее самостојно со дете на возраст помала 
од 15 години во рамките на заедничко домаќинство и 

- за кое е потребно образование или вештини кои се 
најмногу еден степен пониски од образованието или 
вештините на лицето, наведени во пополнетиот форму-
лар кој го доставува до Агенцијата заради евидентира-
ње во евиденцијата на невработените лица.  
3. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА, УПИС 
И БРИШЕЊЕ НА ЛИЦЕТО ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА 
 

Член 59 
Невработеното лице и лицето кое бара работа лич-

но или преку електронскиот систем на Агенцијата  се 
пријавува во Агенцијата  на чие подрачје има постоја-
но место на живеење заради воведување во евиденција-
та на невработените лица или во евиденцијата на други 
лица кои бараат работа, со изјава на лицето на посебен 
формулар во која евиденција сака да биде евидентира-
но, согласно со овој закон и актот од член 61 став 2 од 
овој закон. 

На одговорно лице во Агенцијата кое ќе овозможи 
пријавување на невработено лице и друго лице кое ба-
ра работа спротивно на став 1 на овој член, ќе му се 
откаже договорот за вработување поради несовесно из-
вршување на работните обврски и непридржување кон 
прописите што важат за вршење на работите на работ-
ното место. 

Невработеното лице кое користи право на паричен 
надоместок е должно лично да се јавува во Агенцијата, 
на секои 30 дена и да докаже дека активно барало рабо-
та во последниот месец. 

Правото на исплата на паричен надоместок по бара-
ње на невработеното лице може да мирува во случај 
кога:  

- престојува надвор од Република Македонија пове-
ќе од 30 дена заради семејно обединување, но не пове-
ќе од 90 дена и 

- престојува надвор од Република Македонија зара-
ди лекување или помош и нега на член од потесното 
семејство повеќе од 30 дена, но не повеќе од 90 дена.   

 
Член 59-а 

Невработеното лице е должно лично да се јавува во 
Агенцијата на секои 30 дена и да докаже дека активно 
барало работа во последниот месец, а друго лице кое 
бара работа на секои шест месеци.  

Невработеното лице кое нема да ја исполни обвр-
ската од став 1 на овој член во рок од 30 дена по исте-
кот на рокот на јавување утврден во индивидуалниот 
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план за вработување, се брише од евиденцијата на не-
вработени лица и може повторно да се пријави по исте-
кот на една година, а корисниците на права по основ на 
невработеност го губат и правото. 

Невработеното лице кое од Агенцијата е упатено 
кај работодавач заради вработување и не се јави или 
одбие да заснова работен однос на соодветно или по-
годно вработување, согласно со овој закон или одбие 
обука, преквалификација или доквалификација заради 
вработување, се брише од евиденцијата на невработе-
ните лица и може повторно да се пријави по истекот на 
една година.  

Невработеното лице кое не ги почитува преземени-
те обврски во индивидуалниот план за вработување, се 
брише од евиденцијата на невработените лица и може 
повторно да се пријави по истекот на една година.   

Лице кое нема да прифати обука два пати во текот 
на две години се брише од евиденцијата на невработе-
ните лица. Невработеното лице кое нема да ја извести 
Агенцијата за промените што влијаат за стекнување и 
губење на правата, а од страна на инспекцискиот орган 
се затекне да работи спротивно на законот или одбие 
работно ангажирање за вршење на јавни работи, се 
брише од евиденцијата на невработените лица и може 
повторно да се пријави по истекот на една година. Инс-
пекцискиот орган за овие лица е должен писмено да го 
извести центарот за социјална работа и Агенцијата.  

Невработеното лице кое од страна на инспекциски-
от орган ќе се затекне да работи спротивно на законот 
прави прекршок. 

            
Член 59-б 

Агенциите за посредување за вработување во земја-
та и странство со наплата и Агенциите за привремени 
вработувања имаат еднаков третман со Агенцијата во 
посредувањето за вработувањето и пристап до базата 
на невработените лица заради избор на кандидати за 
вработување. 

 
Член 60 

На обработката на податоците и на заштитата и ко-
ристењето на податоците содржани во евиденцијата се 
применуваат одредбите од законот со кој се уредува за-
штитата на личните податоци. 

Евиденцијата, утврдена со овој закон, се води со 
цел за донесување решенија за право на осигурување 
по основ на невработеност, за нудење услуги и учество 
во мерки на активните политики за вработување, под-
готовка на план за вработување, вршење надзор во сог-
ласност со овој закон, за следење, планирање и спрове-
дување политика во областите утврдени со овој закон, 
како и за научни истражувања и статистички цели.   

Член 61 
Агенцијата ги води следниве регистри на: 
- евидентирани невработени лица, 
- евидентирани лица со привремена неможност за 

вработување, 
- учесници во програми на активни политики за 

вработување, 
- евидентирани други лица кои бараат работа и 
- корисници на јавни средства од Агенцијата и 

спроведувачи на мерки предвидени со овој и друг за-
кон. 

Формата, содржината и начинот на водењето на ре-
гистрите од ставот 1 на овој член, ги пропишува мини-
стерот надлежен за работите од областа на трудот. 

 
Член 61-а 

Регистарот на евидентирани невработени лица, ре-
гистарот на евидентирани лица со привремена немож-
ност за вработување, регистарот на учесници во про-
грами на активни политики за вработување,  региста-

рот на евидентирани други лица кои бараат работа и 
регистарот на корисници на јавни средства од Агенци-
јата  и спроведувачи на мерки предвидени со овој и 
друг закон, задолжително ги содржи следниве подато-
ци: 

- име и презиме, 
- датум на раѓање, 
- пол, 
- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), 
- даночен број на лиценцираните Агенции и спрове-

дувачите на активните мерки за вработување, 
- адреса на постојано или привремено живеалиште 

(во други земји и државен код), 
- државјанство, 
- статус (ученик во средно образование, студент, 

вработен, самовработен, пензионер, земјоделец – до-
колку лицето се изјасни), 

- припадност на етничка заедница, 
- број на трансакциска сметка, 
- број на телефон и електронска пошта за контакт, 
- образование, стручни квалификации, вештини, до-

кавалификации и работно искуство, 
- работоспособност и ограничувања, 
- осигурителен период и 
- период на вработување. 
Освен заедничките податоци, евиденциите од ста-

вот 1 на овој член ги содржат и следните податоци: 
1) регистар на невработени лица : 
- пријавување, водење во евиденција и бришење од 

евиденција, 
- причина за бришење од евиденција, 
-исполнување на обврски кои произлегуваат од ста-

тусот невработено лице според овој закон (известува-
ња, упатувања, исполнување на други обврски), 

- основа за надоместок во случај на невработеност, 
- период и висина на надоместокот по основ на не-

вработеност, 
- вид и висина на надоместоци по основ на неврабо-

теност, 
- период во кој се прима социјална парична помош 

од центарот за социјални работи, 
- вид, времетраење и давател на услугата, утврден 

со овој закон, 
- барање за поврат на неправедно примени средства 

и начинот на поврат, 
- жалби и 
- почеток и крај на судска постапка во која засегна-

тото лице е странка во врска со примена на одредбите 
од овој закон (вид судска постапка, предмет на спор, 
упатен број, известување за исходот од судењето); 

2) регистар на лица со привремена неможност за 
вработување: 

- пријавување, водење во евиденција и бришење од 
евиденција, 

- причини за бришење од евиденција, 
- период на оневозможеност за вработување, 
- датум на разгледување на неможноста за вработу-

вање од надлежен орган согласно со закон и  
- предлог мерки на надлежниот орган за утврдува-

ње на привремена неможност за вработување; 
3) регистар на лица кои учествуваат во програми за 

активни политики за вработување: 
- пријавување, водење во евиденција и бришење од 

евиденција, 
- причини за бришење од евиденција, 
- вид, времетраење и давател на услугата, утврден 

со овој закон, 
- припадност на одредена целна група, 
- потрошени финансиски средства, 
- успешност во спроведената програма, 
- исполнување на договорните обврски од страна на 

засегнатото лице, 
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- барања за поврат на неправедно примени средства 
и начинот на поврат, 

- жалби и  
- почеток и крај на судска постапка во која засегна-

тото лице е странка во врска со примена на одредбите 
на овој закон ( вид судска постапка, предмет на спор, 
упатен број, известување за исходот на судењето); 

4) регистар на други лица кои бараат работа: 
- пријавување, водење во евиденција и бришење од 

евиденција, 
- причини за бришење од евиденција, 
- вид, времетраење и давател на услугата, утврден 

со овој закон, 
- вид и висина на парични надоместоци на кои има 

право лицето кое бара работа, според одредбите од 
овој закон, 

- за лица кои бараат работа, а чиј работен однос е во 
опасност, име и издавач на документот со кој се потвр-
дува дека работниот однос на работникот е во опасност 
(деловен план на работодавачот, програми за техноло-
шки вишок, одлука за престанок на работниот однос од 
деловни причини (технолошки, економски, организа-
циони и слично), известување од ликвидаторот или 
стечајниот управник за временскиот период во којшто 
се планира на работникот да му престане работниот од-
нос од деловни причини)  и 

- за лицата во работен однос на определено време 
кои бараат работа, а чиј работен однос е во опасност, 
датум на истекување на важноста на договорот на 
определено време и  

5) регистарот на корисници на јавни средства од 
Агенцијата  и спроведувачи на мерки предвидени со 
овој и друг закон, ги содржи следните информации: 

- регистрирано име и седиште или име и адреса на 
деловниот субјект, 

- регистарски број на деловниот субјект, 
- даночен број на деловниот субјект, 
- име и презиме на одговорното лице во деловниот 

субјект, 
- правен основ за исплата на средствата (договор, 

налог за набавка и друго), 
- износ и намена на платени средства, 
- датум на надзорот, 
- барања за поврат на неправедно примени и кори-

стени износи и начин на поврат, 
- датум на барање за поврат, 
- жалби, 
- почеток и крај на судска постапка во која засегна-

тото лице е странка во врска со примена на одредбите 
на овој закон (вид судска постапка, предмет на спор, 
упатен број и известување за исходот од судењето) и  

- информација за редовноста на исплатата на плати-
те и уплатите на придонесите од задолжително соци-
јално осигурување од работодавачот. 

Лицата кои се внесени во евиденцијата, според овој 
закон, се должни да ја известат Агенцијата доколку на-
стане каква било промена во информациите, која би 
влијаела врз исполнувањето на условите под кои лица-
та се водат во евиденцијата или врз бришењето од еви-
денцијата, најдоцна осум дена по настанувањето на 
промената.   

Член 61-б 
Агенцијата собира податоци потребни за остварува-

ње на своите надлежности, утврдени со закон, директ-
но од лицето на кое се однесуваат податоците и од еви-
денциите кои се водат во следниве органи: Управата за 
јавни приходи, Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, центрите за социјална ра-
бота, Државниот инспекторат за труд, Централниот ре-
гистар на Република Македонија, Врховниот суд на Ре-
публика Македонија и од други органи и институции 

кои водат евиденции, утврдени или водени врз основа 
на закон, а кои се потребни за остварување на надлеж-
ностите на Агенцијата. 

Агенцијата може да ги поврзе евиденциите, кои се 
водат во согласност со овој закон, со евиденциите кои 
ги водат органите наведени во ставот 1 на овој член. 

Со цел за примена на мерки, спроведувачите на 
активни мерки може да добијат од Агенцијата инфор-
мации за тоа дали некое лице е заведено во регистарот 
на невработени лица и останати податоци кои се по-
требни за примена на мерките, како и лични податоци 
кои се однесуваат на целта на примената на мерките. 

Корисниците на права според овој закон се должни 
да ја известат Агенцијата и други спроведувачи на мер-
ки за сите промени кои влијаат врз стекнувањето, одзе-
мањето или губењето на правата, најдоцна осум дена 
по настанувањето на промената. 

 
Член 61-в 

Агенцијата  може да пренесе на управни и други 
државни органи, органите на единиците на локалната 
самоуправа, лични податоци од евиденцијата, која се 
води според овој закон, со цел остварување на надлеж-
ностите утврдени со закон, под услов законот да про-
пишува прибирање лични податоци од Агенцијата, сог-
ласно со прописите за заштита на личните податоци. 

Увидот на податоците од лицата од кои се добиени 
истите, обврската за доставување на промена на лични-
те податоци и исправка на личните податоци се врши 
согласно со прописите за заштита на личните подато-
ци. 

 
Член 61-г 

Податоците се чуваат: 
- во регистарот на евидентирани невработени лица 

50 години по внесување на податоците, 
- во регистарот на евидентирани привремено невра-

ботени лица пет години по внесување на податоците, 
- во регистарот на лица кои учествуваат во програ-

ми за активни политики за вработување 10 години по 
внесување на податоците, 

- во регистарот на евидентирани лица кои бараат 
работа пет години по внесување на податоците и 

- во регистарот на корисници на јавни средства од 
Агенцијата  и спроведувачи на мерки предвидени со 
овој или друг закон 10 години по внесување на подато-
ците. 

По истекот на роковите наведени во став 1 на овој 
член, со податоците се постапува во согласност со про-
писите со кои се уредува постапувањето на надлежните 
органи за постапување и чување на архивски и доку-
ментарни материјали. 

 
Член 61-д 

Невработеното лице се внесува во регистарот на 
лица кои учествуваат во програми за активна политика 
за вработување врз основа на договорот за учество во 
програмата или врз основа на упатување од страна на 
Агенцијата. 

 
Член 61-ѓ 

Агенцијата го брише лицето од регистарот на не-
вработени лица или од регистарот на лица кои учеству-
ваат во програми за активна политика за вработување 
доколку лицето: 

- веќе не е невработено, според одредбите од овој 
закон, 

- само се одјави од регистарот на невработени лица 
или од регистарот на лица кои учествуваат во програми 
за активна политика за вработување, 

- не се пријави во утврден рок или не се јави на по-
кана од Агенцијата  од неоправдани причини, 
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- не ја извести Агенцијата  за стекнувањето и губе-
њето на правата, 

- одбие да се вклучи во програма за активна поли-
тика за вработување или не ги исполни обврските од 
договорот за учество во програма за активна политика 
за вработување, 

- одбие соодветно или погодно вработување или од-
бие да присуствува на интервју за работа или не пока-
же интерес за присуство на интервју за работа, 

- не обезбеди точни податоци за стекнување статус 
на невработено лице или статус на учесник во програ-
ма за активна политика за вработување, 

- кај лицето се утврди постоење на причина поради 
која лицето привремено не може да се вработи, 

- е во притвор во времетраење од повеќе од шест 
месеци или доколку лицето започне да издржува казна 
затвор од шест месеци и повеќе, 

- од страна на инспекциски орган лицето се затекне 
да работи спротивно на закон, 

- не бара активно работа, 
- одбие да потпише индивидуален план за вработу-

вање во согласност со овој закон, 
- исполни услови за пензија, 
- на странец му истече важноста на личната работна 

дозвола, 
- започне да врши занаетчиска, земјоделска, сточар-

ска или друга дејност, 
- одбие работно ангажирање за вршење на јавни ра-

боти и 
- замине на отслужување на доброволен воен рок. 
Учеството во програми за активна политика за вра-

ботување не е причини за бришење од регистарот на 
невработени, освен во случаи кога лицето зема учество 
во програма за активна политика за вработување која 
води до склучување на договор за вработување, лицето 
останува во регистарот на лица кои учествуваат во про-
грами за активна политика за вработување.   

Член 61-е 
Агенцијата го брише лицето од регистарот на не-

вработени лица или од регистарот на лица кои учеству-
ваат во програми за активна политика за вработување, 
по службена должност со денот на настапување на не-
која од причините од членот 61-ѓ од овој закон. 

Доколку лицето учествува во програми за активна 
политика за вработување, спроведувањето на програ-
мата се надгледува се до истекот на договорот за учес-
тво во програмата или до завршување на постапката за 
поврат на средствата, согласно со договорот за учество 
во програмата и покрај бришењето од евиденцијата. 

 
Член 61-ж 

Агенцијата  го брише од регистарот лицето кое ба-
ра работа доколку: 

- се одјави од регистарот и 
- не стапи во контакт со Агенцијата во рок од шест 

месеци по пријавувањето.  
 

IV. ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА  
НЕВРАБОТЕНОСТ  

Член 62 
Работниците кои се во работен однос, задолжител-

но се осигурени во случај на невработеност.  
Член 63 

Во случај на невработеност може да се осигуруваат 
и брачните другари на државјаните на Република Ма-
кедонија на работа во друга држава, а кои биле во ра-
ботен однос пред заминувањето во странство. 

Основицата за пресметување на правото од ставот 1 
на овој член е остварената просечна месечна плата на ли-
цето во годината пред заминувањето во странство, која се 
усогласува со порастот на платите во Републиката. 

1. ПРАВА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 64 
Права од осигурување во случај на невработеност, 

според овој закон се: 
1) паричен надоместок; 
2) подготовка за вработување (обука, преквалифи-

кација или доквалификација); 
3) право на здравствена заштита, во согласност со 

прописите за здравствена заштита; 
4) право на пензиско и инвалидско осигурување во 

согласност со прописите за пензиското и инвалидското 
осигурување на невработеното лице корисник на пари-
чен надоместок на кое му недостасуваат најмногу до 18 
месеци пред исполнување на услови за стекнување 
право на старосна пензија, а кое нема 15 години стаж 
на осигурување, до остварување на 15 години стаж на 
осигурување;  

5) права на инвалидни лица за вработување со по-
волни услови во согласност со закон. 

 
2. ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 

  
Член 65 

Право на паричен надоместок има невработено ли-
це кое било во работен однос најмалку девет месеци 
непрекинато или 12 месеци со прекин во последните 18 
месеци. 

 
Член 66 

Право на паричен надоместок има невработено ли-
це за времето поминато во работен однос, за кое се уп-
латувани придонеси од задолжително социјално осигу-
рување и тоа: 

- во работен однос со полно работно време; 
- во работен однос со неполно работно време, прес-

метано во полно работно време; 
- во работен однос на определено време (сезонска 

работа) подолго од 40 часа во неделата, ако тоа време 
му е пресметано во работен стаж и 

- за работа во странство. 
За остварување право на паричен надоместок како 

време поминато во работен однос не се смета времето 
за кое невработеното лице примало паричен надоме-
сток. 

 
Член 67 

Право на паричен надоместок не може да оствари 
невработено лице на кое работниот однос му престанал 
поради: 

- давање писмена изјава на работникот дека сака да 
му престане работниот однос, освен ако таквата изјава 
е дадена поради промена на местото на живеење на 
брачниот другар или склучување на брак; 

- спогодбено престанување на работниот однос; 
- остварува права од работен однос спротивно на 

закон; 
- престанок на работен однос по сила на закон, 

освен во случај на престанок на правното лице поради 
стечај; 

- неоправдано изостанување од работа последовно 
три работни дена или пет работни дена со прекин во 
текот на една година; 

- престанокот на работниот однос со отказ од стра-
на на работодавач за кршење на работната дисциплина 
или неисполнување на обврските утврдени со закон, 
колективен договор и договор за работа; 

- одбивање да работи на работи на кои е распореден 
во согласност со закон; 

- одбивање да биде преземан со спогодба кај друг 
работодавач во согласност со закон; 
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- одбивање обука, преквалификација или доквали-
фикација за друго работно место кај ист или друг рабо-
тодавач, што му се обезбедува во согласност со закон; 

- губење на работната способност согласно со про-
писите за пензиското и инвалидското осигурување и 

- исполнување услови за остварување право на пен-
зија. 

 
3. ВИСИНА НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 

 
Член 68 

Висината на месечниот паричен надоместок за вре-
ме на невработеност се утврдува врз основа на пресме-
таните и исплатени плати кај работодавачот согласно 
со закон, колективен договор и договор за вработување 
и изнесува 50% од просечната месечна нето плата на 
работникот за последните 24 месеца за лице кое има 
право на паричен надоместок до 12 месеца, а за лице 
кое има право на паричен надоместок подолго од 12 
месеца, паричниот надоместок за првите 12 месеца из-
несува 50% од просечната месечна нето плата на ра-
ботникот за последните 24 месеца, а за преостанатото 
време 40% од просечната месечна нето плата. 

Надоместокот од став 1 на овој член не може да из-
несува повеќе од 80% од просечната месечна нето пла-
та по работник во Републиката, објавена за последниот 
месец. 

 
Членот 69 е избришан. 
 

Член 70 
Паричниот надоместок се усогласува со порастот 

на трошоците на живот за претходната година објавени 
од Државниот завод за статистика во јануари за теков-
ната година за корисниците на паричен надоместок над 
12 месеци. 

 
4. ВРЕМЕ ЗА КОЕ СЕ ИСПЛАТУВА ПАРИЧЕН  

НАДОМЕСТОК 
 

Член 71 
Времето за кое се исплатува паричниот надоместок 

зависи од времето за кое невработеното лице било оси-
гурано во случај на невработеност. 

Паричниот надоместок на невработеното лице се 
исплатува: 

1) еден месец, ако има стаж на осигурување најмал-
ку девет месеца во непрекинато траење или 12 месеца 
со прекин во последните 18 месеца; 

2) два месеца, ако има стаж на осигурување над 18 
месеца до две и пол години; 

3) три месеца, ако има стаж на осигурување над две 
и пол до пет години; 

4) четири месеца, ако има стаж на осигурување над 
пет до седум и пол години; 

5) пет месеца, ако има стаж на осигурување над се-
дум и пол до десет години; 

6) шест месеца, ако има стаж на осигурување над 
десет до дванаесет и пол години; 

7) седум месеца, ако има стаж на осигурување над 
дванаесет и пол до 15 години; 

8) осум месеца, ако има стаж на осигурување над 15 
до седумнаесет и пол години; 

9) девет месеца, ако има стаж на осигурување над 
седумнаесет и пол до 20 години; 

10) десет месеца, ако има стаж на осигурување над 
20 до дваесет и две и пол години; 

11) единаесет месеца, ако има стаж на осигурување 
над дваесет и две и пол до 25 години и 

12) дванаесет месеца, ако има стаж на осигурување 
над 25 години. 

На невработеното лице кое има над 15 години стаж 
на осигурување, а на кое му недостасуваат најмногу до 
18 месеци пред исполнување на услови за стекнување 
право на старосна пензија, паричен надоместок му се 
исплатува до неговото вработување, односно до наста-
пувањето на некои од основите за престанок на право-
то на паричен надоместок. 

 
Член 72 

Паричниот надоместок на невработеното лице про-
должува да се исплатува и по истекот на времето опре-
делено во член 71 на овој закон: 

-  на жена корисник на паричен надоместок за вре-
ме на бременост и породување според прописите за ра-
ботните односи и 

- ако Агенцијата го упатилa на обука, преквалифи-
кација или доквалификација до истекот на времето 
определено за тоа. 

 
Член 72-a 

Неисплатениот дел од паричниот надоместок може 
по барање на невработеното лице да се исплати во ед-
нократен износ или во месечни рати, но не подолго од 
24 месеца, доколку средствата се користат за заснова-
ње работен однос на неопределено време. 

Корисникот на средствата од ставот 1 на овој член е 
должен да ги врати искористените средства на Агенци-
јата за вработување доколку на лицето му престане ра-
ботниот однос не по негова вина, пред истекот на двој-
но повеќе време од времето за кое користел средства, 
со банкарска камата на средствата по видување. 

Лицето од ставот 1 на овој член не може да биде 
евидентирано како невработено лице двојно повеќе 
време од времето за кое му е исплатен паричниот надо-
месток во еднократен износ или на рати. 

 
Членот 73 е избришан. 
 

Член 74 
Паричниот надоместок на невработеното лице му 

припаѓа од денот на престанокот на работниот однос, 
ако невработеното лице поднесе барање до Агенцијата 
кај којa е уплатуван придонесот за вработување, во рок 
од 30 дена од денот на престанокот на работниот од-
нос.  

Ако невработеното лице поднесе барање по истекот 
на рокот од став 1 на овој член, паричниот надоместок 
му припаѓа од денот на поднесувањето на барањето за 
преостанато време. 

Паричен надоместок не му припаѓа на невработено-
то лице кое поднело барање, по истекот на времето за 
кое според член 71 од овој закон имало право на испла-
та на паричниот надоместок. 

 
Член 75 

Исплатата на паричен надоместок на невработеното 
лице се запира за време: 

- на отслужување на доброволен воен рок, 
- додека е во притвор или издржување на казна за-

твор до шест месеци, 
- додека невработеното лице привремено престоју-

ва надвор од Република  Македонија до 12 месеци, а 
претходно писмено ја известил Агенцијата,  

- работно ангажирање над 30 дена за вршење на јав-
ни работи и  

- работно е ангажирано или врши дејност. 
По престанокот на причините од став 1 на овој 

член, продолжува исплатата на паричниот надоместок 
за преостанатото време за кое на невработеното лице 
му е признато право на паричен надоместок. 



6 декември 2012  Бр. 153 - Стр. 17 
 
 

Член 76 
Невработеното лице на кое работниот однос му 

престанал 30 дена пред неговото одење на отслужува-
ње односно дослужување на воениот рок, има право на 
паричен надоместок ако поднесе барање до Агенција-
та, во рок од 30 дена по враќањето и ако ги исполнува 
условите пропишани со овој закон. 

 
Член 77 

Правото на паричен надоместок на невработеното 
лице му престанува ако: 

- заснова работен однос; 
- основа трговско друштво, претпријатие или друго 

правно лице; 
- врши занаетчиска или друга професионална деј-

ност; 
- одбие да се јави кај работодавачот ако е упатен од 

Агенцијата за засновање работен однос; 
- одбие да заснова работен однос кај работодавачот 

ако го упатилa Агенцијата. 
- одбие вработување со полно или скратено работно 

време, кое не е помало од половината од полното ра-
ботно време, а е соодветно на неговото образование, 
знаење и можности; 

- одбие обука, преквалификација или доквалифика-
ција која одговара на неговата стручна подготовка, зна-
ења и способности или по своја вина ја прекине обука-
та, преквалификацијата или доквалификација; 

- исполни услови за стекнување право на пензија 
или оствари право на пензија; 

- невработеното лице од страна на надлежен орган 
се затекне на работа, е работно ангажирано или врши 
дејност спротивно на закон; 

- ја загуби работната способност со денот на утвр-
дување на изгубената работна способност. 

- неоправдано одбие привремено вработување во 
исклучителни случаи (поплави, земјотреси, неопходно 
извршување на земјоделски работи и слично) од страна 
на надлежен орган кој организира акција за отстрану-
вање на последиците или за нивно спречување; 

- одбие работно ангажирање за вршење на јавни ра-
боти; 

- одбие вработување на работно место за кое се ба-
ра пониска стручна подготовка од неговата, а ако непо-
средно пред да остане невработен, со своја согласност, 
работел на такво работно место или изјавил дека при-
фаќа вработување и на понизок степен на стручна под-
готовка; 

- отпочне издржување на казна затвор, подолго од 
шест месеци; 

- не се јавува во Агенцијата во утврдениот рок; 
- не се јави на покана на Агенцијата од неоправдани 

причини и 
- не ja извести Агенцијата во рок од осум дена за се-

која промена која е услов или основа за стекнување, 
остварување или губење на правото на паричен надо-
месток. 

Осигуреникот кој е вработен со половина од полно-
то работно време согласно со став 1 алинеја 6 на овој 
член, го задржува правото да биде упатен од страна на 
Агенцијата на работно место со полно работно време и 
право на 50 % од паричниот надоместок.  

Член 78 
Невработеното лице на кое му престанало правото 

на паричен надоместок може да го оствари тоа право 
ако повторно ги исполни условите за здобивање со 
право на паричен надоместок, од членот 65 на овој за-
кон, со тоа што во стажот на осигурување не му се 
пресметува времето поминато во работен однос пред 
примениот последен паричен надоместок, освен на не-
вработеното лице кое по престанокот на последниот 
работен однос има над 15 години стаж на осигурување, 

а на кое му недостасуваат најмногу до 18 месеци пред 
исполнување на услови за стекнување на право на ста-
росна пензија. 

Невработеното лице на кое поради засновање на ра-
ботен однос му престанало правото на паричен надоме-
сток пред истекот на времето за кое имал право, а по-
вторно остане невработен, продолжува да го користи 
тоа право, доколку е поповолно за него.  

Членот 79 е укинат со Одлука на Уставниот суд 
У.бр.84/2008 („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.162/2008)  
V. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ОСИГУРУВАЊЕ 

ВО СЛУЧАЈ НАНЕВРАБОТЕНОСТ 
 

Член 80 
Невработеното лице ги остварува правата од осигу-

рување во случај на невработеност во согласност со 
овој закон и прописите за општа управна постапка. 

Правата од став 1 на овој член се остваруваат во 
Агенцијата каде што е евидентирано невработеното ли-
це врз основа на поднесено писмено барање.  

Член 81 
За правата утврдени со овој закон во прв степен ре-

шава Агенцијата, а за правата во втор степен одлучува 
министерството надлежно за работите на трудот. 

Жалбата против решението од став 1 на овој член 
не го одлага извршувањето на решението. 

 
Член 81-а 

По барањето за остварување на правата утврдени со 
овој закон се постапува во рок од 60 дена од денот на 
поднесувањето на барањето од страна на невработено-
то лице. 

Доколку Агенцијата - Центарот за вработување не 
донесе решение за остварување на правата утврдени со 
овој закон, односно не донесе решение за уважување 
или за одбивање на барањето во рокот од став 1 на овој 
член, подносителот на барањето има право во рок од 
три работни дена да поднесе барање до писарницата на 
одговорното лице на Агенцијата - Центарот за вработу-
вање заради донесување на решение. 

Формата и содржината на образецот на барањето од 
ставот 2 на овој член ги пропишува министерот надле-
жен за работите од областа на трудот. 

Одговорното лице на Агенцијата - Центарот за вра-
ботување е должно во рок од пет работни дена од де-
нот на поднесување на барањето од ставот 2 на овој 
член, до писарницата на одговорното лице на Агенци-
јата - Центарот за вработување да достави решение со 
кое барањето за остварување на правото е уважено или 
одбиено. Доколку одговорното лице на Агенцијата - 
Центарот за вработување нема писарница, барањето се 
поднесува во писарницата на седиштето на надлежниот 
орган. 

Кон барањето од ставот 2 на овој член, подносите-
лот на барањето доставува и копија од барањето од 
ставот 1 на овој член. 

Доколку одговорното лице на Агенцијата - Цента-
рот за вработување не донесе решение во рокот од ста-
вот 4 на овој член, подносителот на барањето може да 
го извести Државниот управен инспекторат, во рок од 
пет работни дена. 

Државниот управен инспекторат е должен во рок од 
десет дена од денот на приемот на известувањето од 
ставот 6 на овој член да изврши инспекциски надзор во 
Агенцијата - Центарот за вработување по барањето и 
да утврди дали е спроведена постапката согласно со за-
кон и во рок од три работни дена од денот на изврше-
ниот инспекциски надзор да го извести подносителот 
на барањето за утврдената состојба при извршениот 
надзор. 
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Инспекторот од Државниот управен инспекторат по 
извршениот инспекциски надзор согласно со закон, до-
несува решение со кое го задолжува одговорното лице 
на Агенцијата - Центарот за вработување во рок од де-
сет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да 
го уважи или одбие барањето и за преземените мерки 
во истиот рок да го извести Државниот управен инспе-
кторат и да му достави примерок од актот со кој е од-
лучено по барањето за донесениот акт. 

Доколку одговорното лице на Агенцијата - Цента-
рот за вработување не одлучи во рокот од ставот 8 на 
овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведува-
ње прекршочна постапка за прекршок утврден во Зако-
нот за управната инспекција и ќе определи дополните-
лен рок од пет работни дена, во кои одговорното лице 
на Агенцијата-Центарот за вработување ќе одлучи по 
поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести 
инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се 
доставува копија од актот со кој одлучил по поднесе-
ното барање. Инспекторот во рок од три работни дена 
го информира подносителот на барањето за преземени-
те мерки.  

Доколку одговорното лице на Агенцијата - Цента-
рот за вработување не одлучи и во дополнителниот рок 
од ставот 9 на овој член, инспекторот во рок од три ра-
ботни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен об-
винител и во тој рок го информира подносителот на ба-
рањето за преземените мерки. 

Доколку инспекторот не постапи по известувањето 
од ставот 7 на овој член, подносителот на барањето во 
рок од пет работни дена има право да поднесе приго-
вор до писарницата на директорот на Државниот упра-
вен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, 
барањето се поднесува во писарницата во седиштето на 
Државниот управен инспекторат. 

Директорот на Државниот управен инспекторат е 
должен во рок од три работни дена од денот на прие-
мот, да го разгледа приговорот од ставот 11 на овој 
член и доколку утврди дека инспекторот не постапил 
по известувањето на подносителот на барањето од ста-
вот 6 или не поднесе пријава согласно со ставот 10 на 
овој член, директорот на Државниот управен инспекто-
рат ќе поднесе барање за поведување прекршочна по-
стапка за прекршок утврден во Законот за управната 
инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен 
рок од пет работни дена во кои инспекторот ќе изврши 
надзор во надлежниот орган дали е спроведена постап-
ката согласно со закон и во рок од три работни дена од 
денот на извршениот надзор да го информира подноси-
телот на барањето за преземените мерки. 

Доколку инспекторот не постапи и во дополнител-
ниот рок од ставот 12 на овој член, директорот на Др-
жавниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во 
рок од три работни дена ќе го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки. 

Во случајот од ставот 13 на овој член директорот на 
Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во 
рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да 
го спроведе надзорот веднаш. 

Во случаите од ставот 14 на овој член, директорот 
на Државниот управен инспекторат во рок од три ра-
ботни дена ќе го информира подносителот на барањето 
за преземените мерки. 

Доколку директорот на Државниот управен инспе-
кторат не постапи согласно со ставот 12 на овој член, 
подносителот на барањето може да поднесе пријава 
против директорот до надлежниот јавен обвинител, во 
рок од осум работни дена. 

Доколку одговорното лице на Агенцијата - Цента-
рот за вработување не одлучи во рокот од ставот 10 на 
овој член, подносителот на барањето може да поведе 
управен спор пред Управниот суд. 

Постапката пред Управниот суд е итна. 
Подзаконскиот акт од ставот 3 на овој член се доне-

сува во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

По донесувањето на подзаконскиот акт истиот вед-
наш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб 
страницата на Министерството за труд и социјална по-
литика.  

Член 81-б 
Доколку министерот надлежен за работите од обла-

ста на трудот не донесе решение по жалба за оствару-
вање на правата утврдени со овој закон во рок од 60 де-
на од денот на добивањето на жалбата, жалителот мо-
же да го извести  Државниот управен инспекторат во 
рок од пет работни дена. Формата и содржината на из-
вестувањето ги пропишува министерот надлежен за ра-
ботите од областа на трудот. 

Државниот управен инспекторат е должен во рок од 
десет дена од денот на приемот на известувањето од 
ставот 1 на овој член, да изврши инспекциски надзор 
во министерството надлежно за работите од областа на 
трудот и да утврди дали е спроведена постапката сог-
ласно со закон и во рок од три работни дена од денот 
на извршениот инспекциски надзор да го извести жа-
лителот за утврдената состојба при извршениот надзор. 

Инспекторот од државниот управен инспекторат по 
извршениот инспекциски надзор согласно со закон, до-
несува решение со кое го задолжува министерот надле-
жен за работите од областа на трудот, во рок од десет 
дена да одлучи по жалбата, односно да ја уважи или 
одбие жалбата и за преземените мерки во истиот рок да 
го извести Државниот управен инспекторат и да му до-
стави примерок од актот со кој е одлучено по жалбата. 

Доколку министерот надлежен за работите од обла-
ста на трудот не одлучи во рокот од ставот 3 на овој 
член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување 
прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот 
за управната инспекција и ќе определи дополнителен 
рок од пет работни дена, министерот надлежен за рабо-
тите од областа на трудот ќе одлучи по поднесеното 
барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот 
за донесениот акт. Кон известувањето се доставува ко-
пија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. 
Инспекторот во рок од три работни дена да го инфор-
мира подносителот на барањето за преземените мерки. 

Доколку министерот надлежен за работите од обла-
ста на трудот не одлучи и во дополнителниот рок од 
ставот 4 на овој член, инспекторот во рок од три работ-
ни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обви-
нител и во тој рок ќе го информира подносителот на 
барањето за преземените мерки. 

Доколку инспекторот не постапи по известувањето 
од ставот 2 на овој член, жалителот во рок од пет ра-
ботни дена има право да поднесе приговор во писарни-
цата на министерот надлежен за работите од областа на 
трудот. Доколку министерот надлежен за работите од 
областа на трудот нема писарница барањето се подне-
сува во писарницата на седиштето на министерството. 

Директорот на Државниот управен инспекторат е 
должен во рок од три работни дена од денот на прие-
мот да го разгледа приговорот од ставот 6 на овој член 
и доколку утврди дека инспекторот не постапил по из-
вестувањето на жалителот од ставот 2 на овој член или 
не поднесе пријава согласно со ставот 5 на овој член, 
директорот на Државниот управен инспекторат ќе под-
несе барање за поведување прекршочна постапка за 
прекршок утврден во Законот за управната инспекција 
за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет 
работни дена во кои инспекторот ќе изврши надзор во 
надлежниот орган дали е спроведена постапката сог-
ласно со закон и во рок од три работни дена од денот 
на извршениот надзор да го информира подносителот 
на барањето за преземените мерки. 
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Доколку инспекторот не постапи и во дополнител-
ниот рок од ставот 7 на овој член, директорот на Др-
жавниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во 
рок од три работни дена ќе го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки. 

Во случајот од ставот 8 на овој член, директорот на 
Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во 
рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да 
го спроведе надзорот веднаш. 

Во случаите од ставот 9 на овој член, директорот на 
Државниот управен инспекторат во рок од три работни 
дена ќе го информира подносителот на барањето за 
преземените мерки. 

Доколку директорот на Државниот управен инспе-
кторат не постапи согласно со ставот 7 на овој член, 
подносителот на барањето може да поднесе пријава 
против директорот до надлежниот јавен обвинител, во 
рок од осум работни дена. 

Доколку министерот надлежен за работите од обла-
ста на трудот не одлучи во рокот од ставот 5 на овој 
член, подносителот на барањето може да поведе упра-
вен спор пред надлежниот суд. 

Постапката пред Управниот суд е итна. 
Подзаконскиот акт од ставот 1 на овој член ќе се 

донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

По донесувањето на подзаконскиот акт од ставот 1 
на овој член истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 ча-
са се објавува на веб страницата на Министерството за 
труд и социјална политика.“ 

 
Член 82 

Невработеното лице кое користи права согласно со 
овој закон е должно да ja извести Агенцијата за сите 
промени што влијаат на стекнувањето или губењето на 
правата, најдоцна во рок од осум дена од настанување-
то на промените. 

Агенцијата има право да бара враќање на средства-
та со банкарска камата на средства по видување, испла-
тени во име на осигурување во случај на невработе-
ност, во случаи кога правото било остварено врз осно-
ва на неточни податоци или лицето кое го стекнало тоа 
право не известило за промените кои влијаат врз оства-
рувањето и престанувањето на правото, односно ако 
средствата се ненаменски потрошени од страна на ра-
ботодавачот. 

 
VI. ЈАВНИ РАБОТИ 

 
Член 83 

За извршување на работи за одржување и заштита 
на животната средина и природата, одржување и обно-
вување на јавната инфраструктура и за вршење на ра-
боти од јавен интерес на јавни претпријатија кои не 
спаѓаат во нивните редовни програмски активности и 
не го нарушуваат редовното вработување на подрачје-
то на територијата на Република Македонија, односно 
на подрачјето на општината, можат да се организираат 
јавни работи. 

 
Член 84 

Јавните работи се распишуваат јавно и под еднакви 
услови се достапни за сите невработени. 

Програмата за јавни работи ја подготвува организа-
торот. 

Јавните работи ги организираат единиците на ло-
калната самоуправа и заинтересираните работодавачи 
од јавниот сектор. 

 
Член 85 

Во јавните работи заради работно ангажирање се 
вклучуваат невработени лица кои се пријавени во 
Агенцијата. 

На лицата за времето на вршење на јавните работи 
организаторот им обезбедува паричен надоместок за 
извршената работа не помал од утврдениот износ на 
платата за ист вид на работи според колективен дого-
вор, превоз и исхрана, осигурување во случај на несре-
ќа при работа и професионално заболување и друго, 
под услови и на начин утврдени со договор меѓу орга-
низаторот на работите и ангажираните невработени ли-
ца. 

Организаторот на работите кој работно ќе ангажира 
невработено лице корисник на паричен надоместок, на 
јавни работи над 30 дена, има право на надомест од 
Агенцијата за вработување, месечно во висина на па-
ричниот надоместок на ангажираното невработено ли-
це, но не повисок од утврдената висина во стaвот 2 на 
овој член. Правото на надоместок трае до истекот на 
правото на паричниот надоместок на лицето, а најдол-
го до завршувањето на работното ангажирање на не-
вработеното лице. 

 
VII. ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВУВАЊЕ И РАКОВО-

ДЕЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА  
Член 86 

Агенцијата е јавна установа за територијата на Ре-
публика Македонија. 

Агенцијата е правно лице. 
Седиштето на Агенцијата е во Скопје. 
 

Член 87 
Агенцијата образува единствена стручна служба со 

подрачни единици - центри за вработување. 
Центарот за вработување може да се основа за по-

драчјето на една или повеќе општини. 
 

Член 87-а 
Управните, финансиските, стручните, администра-

тивните и другите работи за спроведување на вработу-
вањето и осигурувањето во случај на невработеност, 
утврдени со закон и Статутот на Агенцијата се работи 
од јавен интерес кои ги вршат вработените во Агенци-
јата. 

Вработените во Агенцијата кои вршат работи од ја-
вен интерес согласно со закон, имаат статус на јавни 
службеници.  

Вработените во Агенцијата кои вршат помошни и 
технички работи немаат статус на јавни службеници и 
во однос на нивните права, обврски и одговорности од 
работниот однос се применуваат одредбите на општите 
прописи од работните односи. 

Вршењето на поединечни управни работи во управ-
на постапка за остварување на правата од вработување 
и осигурување во случај на невработеност во соглас-
ност со закон, има карактер на јавни овластувања кои 
ги врши Агенцијата.  

Член 87-б 
За вработените во Агенцијата кои имаат статус на 

јавни службеници за прашањата кои се однесуваат на 
вработувањето, правата и должностите,  одговорноста, 
оценувањето, престанокот на вработувањето, заштита-
та и одлучувањето за правата и обврските на јавниот 
службеник се применуваат одредбите од овој закон и 
Законот за јавните службеници.   

Член 87-в 
 Во Агенцијата за вршење на работи од јавен инте-

рес може да се вработи лице кое ги исполнува општите 
и посебните услови утврдени со Законот за јавните 
службеници, како и другите услови пропишани со 
актот за систематизација на работните места на Аген-
цијата. 
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За пополнување на слободно работно место за вр-
шење работи од јавен интерес во Агенцијата, директо-
рот на Агенцијата донесува одлука за потребата од вра-
ботување на јавен службеник. 

Со одлуката од став 2 на овој член се определува 
дали пополнувањето на слободното работно место се 
врши преку вработување на лице по пат на објавување 
на јавен оглас, со објавување на интерен оглас, со рас-
поредување од вработените јавни службеници,  презе-
мање на јавен службеник од друга институција или 
преземање на вработен од орган на државна или локал-
на власт, други државни органи или институции. 

Доколку пополнувањето на слободното работно ме-
сто се врши по пат на објавување на јавен оглас, Аген-
цијата доставува барање до Агенцијата за администра-
ција заради објавување на јавен оглас за вработување. 

Објавувањето на огласот од став 4 на овој член и 
спроведувањето на постапката за избор се вршат сог-
ласно Законот за јавните службеници. 

Во случаите кога пополнувањето на слободното ра-
ботно место се врши по пат на објавување на интерен 
оглас, интерниот оглас се објавува на веб страницата 
на Агенцијата. Огласот содржи податоци за работното 
место кое треба да се пополни, посебните услови утвр-
дени со членовите 15 и 19 од Законот за јавните служ-
беници, условите пропишани во актот за систематиза-
ција на работните места кои треба да ги исполнува јав-
ниот службеник и рокот за пријавување. 

 
Член 87-г 

Јавен службеник вработен во Агенцијата кој има 
соодветно образование, потребно работно искуство во 
струката и ги исполнува и другите услови утврдени во 
актот за систематизација на работните места, по потре-
ба на Агенцијата или по негово барање може да се рас-
пореди на друго работно место согласно со актот за си-
стематизација на работните места, или да се преземе во 
друга институција ако за тоа се согласат раководните 
лица на институциите. 

Вработен кој нема статус на јавен службеник, а има 
соодветно образование, потребно работно искуство и ги 
исполнува и другите услови утврдени во актот за система-
тизација на работните места на Агенцијата, по потреба 
или по негово барање, може да биде преземен или  распо-
реден, на работно место со соодветно звање во Агенција-
та и да се стекне со статус на јавен службеник. 

Вработениот од став 2 на овој член е должен во рок 
од шест месеци од денот на неговото преземање или 
распоредување, да положи испит за јавен службеник. 

Лицата кои за прв пат се вработуваат во Агенцијата 
за вршење на работи од јавен интерес и лицата кои се 
вработуваат на повисоко работно место од претходно-
то во Агенцијата, задолжително извршуваат пробна ра-
бота. Пробната работа за избраниот кандидат за јавен 
службеник со високо образование трае 12 месеци, а за 
избраниот кандидат со средно образование и лицето 
кое се вработува на повисоко работно место од прет-
ходното, пробната работа трае шест месеци. 

На начинот на вршење на пробната работа и врабо-
тувањето на избраните лица од став 4 на овој член се 
применуваат одредбите од Законот за јавните службе-
ници.  

Член 87-д 
Јавниот службеник во  Агенцијата лично е одгово-

рен за вршењето на работите и работните задачи од ра-
ботното место. 

 
Член 87-ѓ 

Секој јавен службеник и друго лице, во согласност 
со закон има право да поднесе иницијатива за покрену-
вање на дисциплинска постапка против јавен службе-
ник во Агенцијата која треба да биде образложена. 

Предлог за покренување на дисциплинска постапка 
против јавниот службеник поднесува непосредно прет-
поставениот јавен службеник, односно раководниот 
службеник или директорот на Агенцијата. 

 
Член 87- е 

Предлог за поведување на постапка за утврдување 
на дисциплинска одговорност по правило ги содржи 
следните елементи: 

- лично име на јавниот службеник за кого се подне-
сува предлогот за поведување на постапка за утврдува-
ње на дисциплинска одговорност, 

- работно место на кое е распореден јавниот служ-
беник за кого се поднесува предлогот, 

- опис на дејствието/та со кое е извршено кршење 
на работниот ред и дисциплина или неисполнување на 
работните обврски, 

- наведување на квалификација на дејствието/та од 
став 1  алинеја 3  на овој член со конкретно наведување 
дали тоа според оцена претставува полесно, односно 
потешко кршење на работниот ред и дисциплина или 
неисполнување на работните обврски, 

- време, начин и место на вршење на дејствието со 
кое е извршено кршењето на работниот ред и дисцип-
лина и неисполнување на работните обврски, 

- последици што настанале на работниот ред и дис-
циплина и неисполнување на работните обврски, 

- наведување на доказ/и од кои се потврдува такво-
то однесување, односно доказ што е во прилог на фа-
ктот дека е извршено комплетно дејствие (службена 
белешка, писмен извештај, информација, пријави, изја-
ви од сведоци и слично), 

- наведување на лично име на лице кое може да би-
де повикано во својство на сведок, 

- податок дали јавниот службеник за кого се подне-
сува предлогот дотогаш одговарал за кршење на работ-
ниот ред и дисциплина или неисполнување на работни-
те обврски во Агенцијата и 

- податок во врска со претходни наградувања на 
јавниот службеник. 

Во прилог на предлогот од ставот 1 на овој член се 
доставуваат доказите што се наведени во истиот и дру-
ги документи што според оцена на предлагачот се од 
значење за конкретниот случај.  

Член 87-ж 
Директорот на Агенцијата формира комисија за во-

дење на дисциплинска постапка за дисциплински пре-
стап во рок од осум дена од денот на поднесувањето на 
предлогот за покренување на дисциплинска постапка. 

Комисијата од став 1 на овој член е составена од 
претседател и двајца членови од кои едниот од нив е 
преставник  од синдикатот и нивни заменици.  

При формирање на комисијата од став 1 на овој 
член се применува принципот на соодветна и правична 
застапеност на сите заедници во Република Македони-
ја. 

Претседателот на комисијата е раководен јавен 
службеник или јавен службеник  кој не е со пониско 
звање на јавниот службеник против кој се води постап-
ка за дисциплински престап.  

Комисијата од ставот 1 на овој член, по спроведена-
та дисциплинска постапка, му предлага соодветна дис-
циплинска мерка на директорот на Агенцијата. 

Ако комисијата од став 1  на овој член утврди  дека 
јавниот службеник не е одговорен или не се исполнети 
условите за донесување на решенија за изрекување на 
дисциплинска мерка му предлага на директорот да го 
отфрли предлогот, односно да ја запре постапката. 

Директорот на Агенцијата во рок од 60 дена од де-
нот на започнувањето на постапката, врз основа на 
предлог на Комисијата, донесува решение за изрекува-
ње на дисциплинска мерка за дисциплински престап.  
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Член 87-з 
Дисциплинските мерки за дисциплинска неуред-

ност против јавниот службеник во Агенцијата ги изре-
кува директорот на Агенцијата, а по претходен писмен 
извештај од непосредно претпоставениот јавен службе-
ник. 

Пред изрекување на дисциплинската мерка јавниот 
службеник се известува писмено за наводите на изве-
штајот од став 1 на овој член што постојат против него 
и истиот има право да даде устен или писмен одговор 
во рок кој не може да биде пократок од осум дена. 

Доколку јавниот службеник не сака  да го прими 
известувањето за наводите  во  извештајот од став 1 на 
овој член во рок од три дена, истото ќе биде објавено 
на огласната табла во седиштето на Агенцијата. 

Директорот на Агенцијата во рок од 30 дена од де-
нот на започнување на постапката донесува решение за 
изрекување на дисциплинска мерка за дисциплинска 
неуредност. 

 
Член 87-s 

Против решението за изрекување на дисциплинска 
мерка, јавниот службеник во Агенцијата има право на 
жалба во рок од осум дена до Агенцијата за админи-
страција. 

 
Член 87- и 

Јавниот службеник во Агенцијата е одговорен за 
штетата која на работа  или во врска со работата намер-
но или од крајна небрежност ја предизвикал на  Аген-
цијата. 

Директорот на Агенцијата формира комисија за 
утврдување на материјална одговорност на јавниот 
службеник. 

Комисијата од ставот 2 на овој член е составена од 
претседател и двајца членови од кои едниот од нив е 
претставник на синдикатот и нивни заменици. При 
формирањето на комисијата од ставот 2 на овој член се 
применува принципот на соодветна и правична заста-
пеност на сите заедници во Република Македонија.  
Претседателот на комисијата е раководен јавен служ-
беник или јавен службеник кој не е со пониско звање 
од звањето на јавниот службеник против кој се  води 
постапка за материјалната  одговорност. 

Комисијата од ставот 2 на овој член ја утврдува ма-
теријалната одговорност за постоење на сторена мате-
ријална штета, нејзината висина и начинот на сторува-
ње, кој ја предизвикал штетата и кој ќе ја надомести. 

Комисијата од ставот 2  на овој член за утврдената 
фактичка состојба поднесува извештај врз основа на 
кој  директорот на Агенцијата  во рок од 60 дена  од де-
нот на започнување на постапката донесува решение за 
надомест на штета. 

 
Член 87-ј 

Предлог за покренување на постапка за утврдување 
на материјална одговорност против јавниот службеник 
во Агенцијата поднесува непосредно претпоставениот 
јавен службеник, односно раководниот службеник или  
директорот на Агенцијата. 

 
Член 87-к 

Против решението од член 87-и став 5 од овој закон 
јавниот службеник во Агенцијата има право да изјави 
жалба до Агенцијата за администрација во рок од  осум  
дена од денот на врачувањето на решението. 

 
Член 87-л 

Јавниот службеник во Агенцијата врз основа на 
континуирано следење на работењето се оценува од не-
посредно претпоставениот раководен јавен службеник 
во  Агенцијата. 

Член 87-љ 
Оценувањето на јавниот службеник во Агенцијата 

се врши со цел да се добие реална слика за стручноста, 
квалитетот, ефикасноста и ефективноста во извршува-
њето на работи од јавен интерес утврдени со закон. 

 
Член 87-м 

Оценувањето на јавниот службеник во Агенцијата 
се врши врз основа на податоците за резултатите од ра-
ботата и личните квалитети имајќи ги во предвид пода-
тоците за обуките, наградите, дисциплинските мерки и 
отсуствата во претходна година. 

 
Член 87-н 

При оценување на резултатите од работата, се врши 
оценување на познавање и примена на прописите и 
практиките, остварување на работните цели, навремено 
извршување на работата, квалитетно извршување на 
работата и организирање на работата во  Агенцијата. 

 
Член 87- њ 

При оценување на личните квалитети се врши оце-
нување на креативност, иницијативност и заинтереси-
раност за работата, способноста за тимска работа, спо-
собноста за работа под притисок и комуникациските 
вештини. 

 
Член 87-о 

Оценувањето се врши на објективен и непристрасен 
начин, без влијание и притисок од непосредни претпо-
ставени и раководни јавни службеници  врз оценува-
чот. 

 
Член 87-п 

Оценувањето се врши како шестмесечен континуи-
ран процес на вреднување на резултатите од работата и 
личните квалитети на оценуваниот, кој опфаќа: 

- утврдување на работни цели и активности, 
- следење и прибирање на податоците во работење-

то на јавниот службеник во јавното претпријатие,  
- давање инструкции и совети за подобрување на 

работењето и 
- интервју со јавниот службеник.  
 

Член 87-р 
Оценувачот во текот на периодот на оценување, по-

стојано ја следи работата на јавниот службеник во 
Агенцијата и прибира податоци што се од суштествено 
значење за оценувањето. 

Следењето и прибирањето на податоците подразби-
ра проверка и евидентирање на квалитетот  и квантите-
тот во остварување на работните задачи. 

При следењето на работата, оценувачот постојано 
го мотивира јавниот службеник во Агенцијата и му да-
ва инструкции и совети за подобрување на работењето, 
му укажува на конкретни детали во работата, на по-
стапките што водат кон успешно работење и на недо-
статоците  во неговото  работење.  

 
Член 87- с 

При оценувањето на работата на јавниот службеник 
во Агенцијата се применува образецот  за оценување 
на јавниот службеник пропишан согласно со Законот 
за јавните службеници.  

                                                           
Член 88 

Организацијата на Агенцијата, органите, нивната 
надлежност и начинот на одлучување, како и другите 
прашања значајни за работата и работењето на Агенци-
јата поконкретно се уредуваат со Статутот на Агенци-
јата. 
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Согласност на Статутот и на актите за организација 
и систематизација на Агенцијата дава Владата на Ре-
публика Македонија. 

 
2. УПРАВУВАЊЕ 

 
Член 89 

Со Агенцијата управува управен одбор. 
Управниот одбор е составен од девет члена од ре-

дот на стручни лица со познавање или искуство во об-
ласта на вработувањето, од кои пет претставници име-
нува Владата на Република Македонија, а по два прет-
ставника се именуваат од организацијата на работода-
вачите и организацијата на репрезентативниот синди-
кат за време од четири години, со право на повторен 
избор. 

 
Член 90 

Управниот одбор на Агенцијата: 
- донесува статут и други акти; 
- донесува програма и план за работа; 
- донесува акти за организација и работа на Агенци-

јата и општ акт за систематизација на работите на 
Агенцијата; 

- утврдува Буџет и завршна сметка на Агенцијата; 
- управува со средствата на Агенцијата; 
- одлучува за преземање мерки за создавање услови 

за вработување на невработените лица; 
- одлучува за користење на средствата на Агенција-

та; 
- го следи остварувањето на обврските кои произле-

гуваат од меѓународни конвенции и меѓудржавни спо-
годби од областа на вработувањето; 

- разгледува прашања, извештаи, информации и 
други материјали во врска со состојбите и проблемите 
во областа на вработеноста, вработувањето и неврабо-
теноста и други работи од надлежност на Агенцијата; 

- презема мерки за обезбедување и функционирање 
на информативниот систем во областа на вработување-
то; 

- основа комисии и други работни тела; 
- најмалку еднаш годишно поднесува извештај за 

својата работа и за работата на Агенцијата до мини-
стерството надлежно за работите на трудот и Владата 
на Република Македонија и 

- одлучува и за други работи утврдени со закон и 
Статут на Агенцијата. 

 
3. РАКОВОДЕЊЕ  

Член 91 
Со Агенцијата за вработување раководи директор. 
Директорот на Агенцијата за вработување има за-

меник. 
Директорот на Агенцијата за вработување и заме-

никот на директорот ги именува и разрешува Владата 
на Република Македонија на предлог на министерот 
надлежен за работите на трудот. 

За директор на Агенцијата за вработување и за за-
меник на директорот може да биде именувано лице кое 
има висока стручна подготовка и најмалку пет години 
работно искуство по дипломирањето. 

Мандатот на директорот и на заменикот на директорот 
трае четири години, со можност за повторен избор. 

 
Член 92 

Директорот на Агенцијата ја организира и раководи 
работата на Агенцијата, самостојно донесува одлуки од 
делокругот на неговата надлежност, ја застапува и 
претставува Агенцијата пред трети лица и е одговорен 
за законитоста на работата на Агенцијата и врши и 
други работи во согласност со закон и Статутот на 
Агенцијата. 

Член 93 
Директорот и заменикот на директорот ќе биде раз-

решен пред истекот на времето за кое бил именуван: 
- на негово барање; 
- ако настане некоја од причините поради кои, спо-

ред прописите за работните односи му престанува ра-
ботниот однос по сила на закон; 

- ако не постапува според законот, Статутот и акти-
те на Агенцијата или неоправдано не ги спроведува од-
луките на Управниот одбор или постапува спротивно 
на нив; 

- ако со своето несовесно и неправилно работење и 
предизвика на Агенцијата значителна штета или ако ги 
запоставува или не ги извршува своите обврски и пора-
ди тоа ќе настанат или би можеле да настанат потешки 
нарушувања во извршувањето на дејноста на Агенција-
та; 

- ако го попречува или на друг начин го оневозмо-
жува остварувањето на правата на невработените лица 
согласно со овој закон и 

- ако во рок од два последователни квартали Аген-
цијата покажува негативни финансиски резултати во 
работењето. 

                                                       
VIII. НАДЗОР 

 
Член 94 

Министерството надлежно за работите на трудот, 
врши надзор над спроведувањето на овој закон. 

Министерството надлежно за работите на трудот 
може да запре од извршување општ акт на Агенцијата, 
ако не е во согласност со Уставот и закон и во рок од 
15 дена ќе покрене постапка пред Уставниот суд на Ре-
публика Македонија за оцена на уставноста и закони-
тоста на истиот. 

 
IX. ФИНАНСИРАЊЕ 

 
Член 95 

Средствата за финансирање на активните политики 
и мерки за вработувањe и на правата на невработените 
лица од осигурување во случај на невработеност и на 
дејноста на Агенцијата се обезбедуваат од: 

- придонесот за вработување што го пресметува и 
уплатува работодавачот од бруто платата на работни-
кот; 

- Буџетот на Република Македонија и 
- други извори. 
Висината на средствата за финансирање на актив-

ните политики и мерки за вработување се утврдува со 
акт на Агенцијата за вработување, која не може да биде 
пониска од 5%од обезбедениот износ на средства од 
придонесот за вработување што го пресметува и упла-
тува работодавачот од бруто платата на работникот. 

 
Членот 96 е избришан. 
 

Член 97 
Агенцијата за вработување има право да врши увид 

кај работодавачите во врска со остварување на правата 
и обврските на лицата и на користењето на средствата, 
согласно со овој закон. 

Агенцијата има право кај работодавачот да врши 
увид во евиденцијата за пресметувањето и наплатува-
њето на придонесот за вработување. 

Ако при вршењето на увидот од став 1 на овој член 
Агенцијата за вработување утврди дека не е правилно 
пресметан или наплатен придонесот, поднесува барање 
до органот за јавни приходи за преземање мерки. 
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Член 98 
Работодавачот кој ќе вработи работник на неопре-

делено време над бројот на вработените на неопределе-
но време на денот на вработувањето на нови работни-
ци, се ослободува од плаќање на персоналниот данок 
од доход за нововработените работници за време од 
три години. 

За остварување на правото од став 1 на овој член, 
нововработените работници мора да биле евидентира-
ни како невработени лица во Агенцијата најмалку една 
година. 

Ако работодавачот го намали бројот на работници-
те вработени на неопределено време на денот на врабо-
тувањето на нови работници, го губи правото од став 1 
на овој член и е должен да го плати персоналниот да-
нок од доход за времето за кое го користел правото на 
ослободување. 

Работодавачот кој започнува вршење на дејност ка-
ко трговец поединец или основа трговско друштво, ка-
ко и физичко лице кое врши дејност во согласност со 
закон, има право на ослободување од став 1 на овој 
член, доколку достави доказ од надлежниот регистар-
ски орган дека пред отпочнувањето на вршењето на 
дејноста не бил регистриран за вршење на дејност. 

 
X. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 99 

Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска 
противредност ќе му се изрече за прекршок на работо-
давач – правно лице, ако: 

- посредувањето за вработување се врши под усло-
ви и на начин спротивно на членовите 26 до 46 од овој 
закон; 

- работодавачот не го пријави секое засновање на 
работен однос и секој престанок на работен однос 
(член 51); 

- работодавачот не го одјави работникот веднаш по 
престанокот на работниот однос (член 60) и 

- работодавачот не пресметува и не уплатува придо-
нес за вработување (член 97). 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ста-
вот 1 на овој член на работодавач- физичко лице. 

Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ста-
вот 1 на овој член на директорот,односно друго одго-
ворно лице кај работодавачот.  

Членот 99-a 
Во рок од три месеци од денот на влегувањето во 

сила на овој закон Агенцијата за вработување и агенци-
ите за посредување за вработување се должни да ја 
усогласат својата организација и работење, согласно со 
овој закон. 

 
Член 100 

Глоба во износ од 500 евра во денарска противред-
ност ќе се изрече на самото место за прекршок на одго-
ворното лице во Агенцијата, ако: 

- не ја огласи пријавата за потреба од работник во 
Агенцијата (член 7став 2); 

- посредувањето при вработување се врши под услови и 
на начин спротивно на член 26 до 46 од овој закон; 

- не го пријави секое засновање на работен однос и 
секој престанок на работен однос (член 51) и 

- воведе во евиденција на невработените, неврабо-
тено лице пред истекот на рокот утврден во овој закон 
(членови 56, 57 и 58). 

Глоба во износ од 200 евра во денарска противед-
ност ќе се изрече на самото место за прекршок од ста-
вот 1 на овој член на директорот, односно друго одго-
ворно лице кај работодавачот. 

Глоба во износ од 200 евра во денарска противвред-
ност, ќе му се изрече за прекршок на самото место на 
невработеното лице кое од страна на инспекцискиот 
орган ќе се затекне да работи спротивно на законот ( 
член 59-а став 6). 

Покана за плаќање на глобата од ставовите 1 и 2 на 
овој член на сторителот на прекршокот ќе му врачи 
инспекторот на трудот на местото на прекршокот.  

Член 100-а 
Ако инспекторот на трудот утврди дека е сторен 

прекршок од членовите 99 и 100 на овој закон,должен е 
на сторителот на прекршокот да му предложи постапка 
за порамнување,согласно со Законот за прекршоците. 

За прекршоците од членовите 99 и 100 на овој за-
кон,прекршочна постапка води и прекршочна санкција 
изрекува надлежниот суд. 

 
Член 100-б е укинат со Одлука на Уставниот суд 

У.бр.103/2010 („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.171/2010) 

 
XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 101 

(Член 101 од Законот објавен во “Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 37/97) 

 
Заводот е должен своето работење да го усогласи и 

да ги донесе актите предвидени со овој закон во рок од 
три месеци, од денот на неговото влегување во сила. 

 
Член 102 

(Член 102 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 37/97) 

 
Невработеното лице кое на денот на почетокот на 

примената на овој закон е корисник на паричен надо-
месток или друго право, продолжува да го користи тоа 
право. 

Започнатите постапки за остварување на правата од 
осигурување во случај на невработеност, ќе се завршат 
според законот кој важел во моментот на започнување-
то на постапката. 

 
Член 103 

(Член 103 од Законот објавен во “Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 37/97) 

 
Одредбите на членовите 6 и 9 на овој закон не се 

однесуваат на јавна установа и друго правно лице кое 
врши дејност на јавна служба, државен орган и орган 
на единица на локалната самоуправа кое вработува ра-
ботници. 

 
Член 104 

(Член 104 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 37/97) 

 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за вработувањето (“Службен 
весник на СРМ” број 32/87, 18/89, 36/89, 17/91 и 
“Службен весник на Република Македонија” број 
36/91, 12/93 и 78/93). 

 
Член 105 

(Член 12 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 25/2000) 

 
Навработеното лице кое на денот на почетокот на 

примената на овој закон е корисник на паричен надо-
месток или друго право, продолжува да го користи тоа 
право. 
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Започнатите постапки за остварување на правата од 
осигурување во случај на невработеност, ќе се завршат 
според законот кој важел во моментот на започнување-
то на постапката. 

          
Член 106 

(Член 23 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 37/2004) 

 
Во целиот текст на Законот зборовите: ,,Заводот за 

вработување" се заменуваат со зборовите: ,,Агенцијата 
за вработување". 

 
Член 107 

(Член 10 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 4/2005) 

 
Невработеното лице кое на денот на влегувањето во 

сила на овој закон е корисник на паричен надоместок 
или друго право, продолжува да го користи тоа право. 

Поднесените барања за остварување на правата од 
осигурување во случај на невработеност, ќе се решат 
според законот кој важел во моментот на започнување-
то на постапката. 

                                                   
Член 108 

(Член 6 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 102/2008) 

 
Во целиот текст на Законот зборот: ,,работодавец" 

во кој било род и број се заменува со зборот: ,,работо-
давач". 

 
Член 109 

(Член 13 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија” бр.161/2008) 

 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија", а 
одредбите од членовите 4, 6, 8, 9 и 10 ќе започнат да се 
применуваат од 1 јануари 2009 година. 

     
Член 110 

(Член 12 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија” бр.50/2010) 

 
Одредбите од членот 2 со кои се додава нов член 1-

б, членот 3 став 1 алинеја 8 и членот 7 на овој закон ќе 
започнат да се применуваат од денот на пристапување-
то на Република Македонија во Европската унија, а 
одредбите од членовите 6 и 9 на овој закон ќе се при-
менуваат од 1 јануари 2012 година. 

 
Член 111 

(Член 13 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија” бр.50/2010) 

 
Со денот на пристапувањето на Република Македо-

нија во Европската унија одредбата од членот 9 на овој 
закон ќе престане да важи. 

 
Член 112 

(Член 2 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија” бр.51/2011) 

 
Започнатите постапки за остварување на правата од 

осигурување во случај на невработеност, ќе се завршат 
според законот кој важел во моментот на започнување 
на постапката. 

Член 113 
(Член 3 од Законот објавен во “Службен весник 

на Република Македонија” бр.51/2011) 
 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, освен одредбата од членот 64 став 1 точка 1, 
која се однесува на правото на паричен надоместок од 
осигурување во случај на невработеност од Законот за 
вработувањето и осигурување во случај на невработе-
ност („Службен весник на Република Македонија“ број 
37/97), која ќе започне да се применува од 30 септем-
ври 2011 година. 

  
Член 114 

(Член 4 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија” бр.11/2012) 

 
Невработеното лице кое по влегувањето во сила на 

овој закон е корисник на паричен надоместок, продол-
жува да го користи ова право, согласно со законот по 
кој го остварил. 

Започнатите постапки за остварување на правото од 
осигурување во случај на невработеност до денот на 
влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат според 
законот кој важел во моментот на започнувањето на 
постапката. 

 
Член 115 

(Член 2 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија” бр.80/2012) 

 
Статутот и актот за систематизација на работите и 

задачите на Агенцијата ќе се усогласат со одредбите од 
овој закон во рок од еден месец од денот на влегување-
то во сила на овој закон. 

                                                             
Член 116 

(Член 8 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија” бр.114/12) 

 
Постоечките агенции за посредување за вработува-

ње се должни да го усогласат своето работење со овој 
закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на актот од член 27-б став 2 од овој закон. 

 
Член 117 

(Член 11 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија” бр.114/12) 

 
Подзаконските акти од членовите 61 став 2  и  27-б 

став 2 од овој закон ќе се донесат во рок од три месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Законот за евиденциите од областа на трудот 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.16/04, 
102/08 и 17/11) и Правилникот за водење на евиденци-
ите во областа на трудот (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.16/04, 102/08 и 15/09) ќе се усог-
ласат со одредбите на овој закон во рок од три месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

                                                                   
 

Член 118 
(Член 13 од Законот објавен во “Службен весник 

на Република Македонија” бр.114/12) 
 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе започне да се применува по истекот на 
три месеци од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 
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3684. 

По извршеното срамнување со изворниот текст За-
конодавно – правната комисија утврди дека во текстот 
на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
возила („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 123/12) е направена грешка поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА 

 
Во членот 52 став 1 алинеја 1 по зборот „сопстве-

ност“ запирката треба да се избрише и да стои сврзни-
кот „или“. 

 
Бр. 10-4870/2                   Од Законодавно – правната  

3 декември 2012 година        комисија на Собранието на 
   Скопје                              Република Македонија 

__________ 
3685. 

По извршеното срамнување со изворниот текст За-
конодавно-правната комисија утврди дека во текстот 
на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
градежно земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ број 144/12) е направена техничка гре-
шка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Во членот 22 ставови 1 и 2 во заградата наместо 

бројот „54/11“ треба да стои бројот „53/11“. 
Во членот 24, став 1 во заградата наместо бројот 

„54/11“ треба да стои бројот „53/11“. 
 

       Бр. 10-4911/2                    Од Законодавно-правната 
5 декември 2012 година        комисија на Собранието на 
           Скопје                              Република Македонија 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

3686. 
Врз основа на член 278 став (7) од Законот за кри-

вичната постапка  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 150/10 и 100/12), министерот за внатреш-
ни работи донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕПОЗНАВАЊЕ  
НА ОСОМНИЧЕНО ЛИЦЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на пре-
познавање на осомничено лице чиј идентитет и е поз-
нат на правосудната полиција и кој и е достапен. 

 
Член 2 

Препознавањето на осомничено лице е службено 
дејствие кое се врши од страна на правосудната поли-
ција во присуство на надлежен јавен обвинител. 

При спроведување на препознавањето на осомниче-
но лице може да присуствува бранител на осомничено-
то лице. 

Препознавањето на осомничено лице се  спроведу-
ва откако претходно ќе се изврши проверка на способ-
носта на сведокот за препознавање.  

Член 3 
Препознавањето на осомничено лице се врши од 

страна на сведок. 
Пред да се пристапи кон препознавање, сведокот 

треба да се запознае со целта и начинот на кој ќе се вр-
ши препознавањето и да се побара да го опише осом-
ниченото лице.  

За дадениот опис од став 2 на овој член и за спрове-
деното препознавање, се составува записник согласно 
одредбите од Законот за кривичната постапка. 

 
Член 4 

Во случај кога сведокот е малолетно лице, препоз-
навањето се врши во присуство на неговиот законски 
застапник. 

 
Член 5 

Методите на препознавање се применуваат со по-
чит и без дискриминација по било кој основ на лицата 
врз кои се врши препознавање. 

 
II. МЕТОДИ НА ПРЕПОЗНАВАЊЕ 

 
Член 6 

Од страна на правосудната полиција може да се 
применат следните методи на препознавање: 

- со смотра, 
- со групна идентификација, 
- со видеофилм и 
- со соочување. 
 

1. Метод на препознавање со смотра 
 

Член 7 
Препознавањето со смотра се врши на начин што 

сведокот го гледа осомниченото лице построено во хо-
ризонтална линија со други лица чии карактеристики 
се слични на оние што сведокот ги опишал.  

 
Член 8 

Пред да започне спроведувањето на препознавање 
со смотра, на осомниченото лице и на другите лица кои 
учествуваат во препознавањето со смотра им се предо-
чува целта и начинот на спроведување на смотрата.  

 
Член 9 

Препознавање со смотра се спроведува во полици-
ски станици од општа надлежност кои имаат посебна 
просторија за препознавање со смотра.  

Просторијата за препознавање со смотра е прегра-
дена на два дела меѓусебно раздвоени со транспарент-
но стакло така што сведокот преку транспарентното 
стакло може да ги види осомниченото лице и другите 
учесници во смотрата, а тие неможат да го видат сведо-
кот. 

Просторијата за препознавање од став 2 на овој 
член, има два влеза, од кои едниот влез за припадник 
на правосудната полиција и лицата кои учествуваат во 
препознавањето со смотра, а другиот влез за јавниот 
обвинител, припадник на правосудната полиција и све-
докот, како и законскиот застапник на сведокот и бра-
нителот на осомниченото лице доколку се присутни на 
препознавањето со смотра. 

Двата дела од просторијата од став 2 на овој член, 
се звучно поврзани со уред за комуникација.  

Секое препознавање со смотра треба да се снима со 
апарат за визуелно-тонско снимање или да се фотогра-
фира и да се наведе во записникот од член 3 став 3 од 
овој правилник.  

Видеоснимката или фотографијата се прилог на за-
писникот. 
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Член 10 
При спроведување на препознавање со смотра може 

да учествува и лице кое се наоѓа на издржување казна 
затвор, доколку не постојат безбедносни пречки тоа да 
ја напушти казнено-поправната установа. 

 
Член 11 

 Сите неовластени лица треба да се отстранат од 
просторијата каде се спроведува препознавањето со 
смотра. 

 
Член 12 

Лицата кои учествуваат во препознавањето со смо-
тра треба да имаат основни карактеристики слични на 
описот на осомниченото лице даден од страна на све-
докот.  

Бројот на учесници во препознавањето со смотра 
треба да биде меѓу  пет и осум, во кој број влегува и 
осомниченото лице. 

 
Член 13 

Постројувањето на лицата кои учествуваат во пре-
познавање со смотра се врши на начин што припадни-
кот на правосудната полиција ги внесува лицата од 
влезот утврден во член 9 став 3 од овој правилник и ги 
постројува во хоризонтална линија, со лицето свртени 
спрема транспарентното стакло од просторијата.  

Секое од лицата кои учествуваат во препознавање-
то со смотра има нумериран број од еден до осум во за-
висност од бројот на учесниците во препознавањето со 
смотра.  

Нумерираниот број на позицијата во линијата на 
постројување, овозможува сведокот при препознавање-
то да се изјасни под кој реден број се наоѓа лицето кое 
го препознало. 

   
Член 14 

Пред спроведување на препознавањето со смотра 
од страна на припадниците на правосудната полиција 
треба да се оневозможи: 

- комуникација меѓу сведоците во врска со конкрет-
ното кривично дело или претходно спроведено препоз-
навање со смотра, 

- сведоците да видат било кое лице учесник во пре-
познавањето со смотра, 

- сведоците да видат фотографија од осомниченото 
лице или да им биде кажан описот на осомниченото 
лице или на било кој друг начин да им биде посочен 
идентитетот на осомниченото лице и  

- сведоците да го видат осомниченото лице.  
Член 15 

Во хоризонталната линија на постројување на лица-
та кои учествуваат во препознавањето со смотра, едно 
од лицата треба да биде осомниченото лице. 

Лицата кои учествуваат во препознавањето со смо-
тра не треба да имаат никаква врска со конкретното 
кривично дело, ниту пак да се познаваат со сведокот 
или да се во роднинска врска со сведокот. 

 
Член 16 

Лицата кои учествуваат во препознавање со смотра не 
треба меѓусебно да знаат кој од нив е осомниченото лице. 

При спроведување на препознавање со смотра, ли-
цата кои учествуваат во препознавањето со смотра тре-
ба да бидат смирени и да стојат мирно во хоризонтал-
ната линија.  

 
Член 17 

Пред спроведување на препознавањето со смотра 
на сведокот му се кажува дека во просторијата од дру-
гата страна на транспарентното стакло се поставени 
лица меѓу кои можеби е осомниченото лице. 

Член 18 
Пред спроведување на препознавањето со смотра 

сведокот не треба да знае колку лица учествуваат во 
препознавањето  со смотра, ниту пак под кој реден број 
е поставено осомниченото лице. 

Пред започнување на препознавањето со смотра све-
докот треба да изјави дали лицето може да го препознае 
со сигурност или со одреден степен на веројатност. 

 Во случај на потврден одговор сведокот треба да 
укаже со наведување на редниот број на кој е поставе-
но осомниченото лице.  

Член 19 
Припадниците на правосудната полиција кои учес-

твуваат во препознавањето со смотра пред сведокот не 
треба да го коментираат составот на смотрата, а докол-
ку препознавање вршат два или повеќе сведоци при-
падниците на правосудната полиција не треба да 
откријат дека има и други сведоци.  

Член 20 
Ако постојат повеќе сведоци тие се внесуваат еден по еден.  
Пред започнување со препознавањето, сведокот 

треба да се поучи  внимателно и најмалку два пати да 
ги погледне сите учесници во смотрата, а потоа да ка-
же дали осомниченото лице е помеѓу тие лица и под 
кој реден број е поставено.    

2. Метод на препознавање со групна  
идентификација  

Член 21 
Методот на препознавање со групна идентификаци-

ја се спроведува на начин што сведокот го гледа осом-
ниченото лице во неформална група на лица на опреде-
лена локација.   

Член 22 
Локацијата за препознавање со групна идентифика-

ција се утврдува од страна на правосудната полиција. 
Утврдената локација од став 1 на овој член, треба 

да биде место на кое други лица минуваат или стојат во 
неформални групи, меѓу кои осомниченото лице може 
да биде видено од страна на сведокот во исто време за-
едно со други лица од групата.  

Препознавање со групна идентификација се спрове-
дува тајно на локации кои осомниченото лице вообича-
ено ги посетува и работи.   

Член 23 
Во случај на спроведување на препознавање со 

групна идентификација, доколку е можно, сведокот 
треба да го види лицето кое го посочил од помало рас-
тојание за да може со сигурност или со одреден степен 
на веројатност да потврди дека го препознава.  

Во случај кога препознавањето од став 1 на овој 
член сведокот не може да го изврши од помало растоја-
ние, припадникот на правосудната полиција го прашу-
ва колку е сигурен дека лицето што го посочил е осом-
ниченото лице.  

Член 24 
При спроведување на препознавање со групна иденти-

фикација на сведокот треба да му се овозможи дополните-
лен временски период за набљудување на групата, под 
определени околности за да може да направи разлика поме-
ѓу осомниченото лице и другите лица од групата.  

3. Метод на препознавање со видеофилм 
 

Член 25 
Методот на препознавање со видеофилм се спрове-

дува на начин што на сведокот му се прикажува видео-
филм во кој помеѓу други лица е и осомниченото лице.     

Пред да се пристапи кон прикажување на видео-
филмот од став 1 на овој член, сведокот се поучува де-
ка треба внимателно најмалку двапати да го погледне 
видеофилмот, а потоа да каже дали лицето кое го гледа 
на видеофилмот е осмниченото лице.  
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На барање на сведокот му се овозможува доволен 
временски период за гледање на видеофилмот, за да 
може да направи разлика помеѓу осомниченото лице и 
другите лица.    

Методот на препознавање со видеофилм се спрове-
дува во полициски станици од општа надлежност од 
член 9 став 1 од овој правилник.   

 
4. Метод на препознавање со соочување 

 
Член 26 

Методот на препознавање со соочување се спрове-
дува во случај кога не може да се примени друг метод 
на препознавање.  

Препознавањето со соочување се спроведува на на-
чин што на сведокот му се покажува само осомничено-
то лице во врска со конкретното кривично дело. 

Пред да се пристапи кон препознавање со соочува-
ње, сведокот се известува дека ќе му биде покажано са-
мо едно лице и дека во присуство на тоа лице треба да 
каже дали е осомниченото лице.  

 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 27 

Овој  правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на 
отпочнувањето на примената на Законот за кривичната 
постапка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 150/10 и 100/12). 

 
Бр. 121-70710/1 Министер 

29 ноември  2012 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3687. 

Врз основа на член 17 став (4) од Законот за игрите 
на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), 
министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ И ПОСЕБНИТЕ ДАВАЧКИ ОД ИГРИТЕ  

НА СРЕЌА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водењето на евиденцијата за надоме-
стоците и посебните давачки од игрите на среќа. 

 
Член 2 

Евиденцијата од член 1 на овој правилник се води 
на образец „Евиденција за надоместоци и посебни да-
вачки од игрите на среќа“, кој е даден во Прилог и е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Eвиденцијата од член 1 на овој правилник се води 
во електронска форма на месечна основа. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 20-30642/6  

28 ноември 2012 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3688. 
Врз основа на член 6 став (5) и член 9 став (2) од 

Законот за адвокатски маркички  („Службен весник на 
Република Македонија” број 16/2012), министерот за 
финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА, ВРЕДНОСТА, НА-
ЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПОДИГАЊЕ, ПОВЛЕКУВА-
ЊЕ ОД УПОТРЕБА, КАКО И ФОРМАТА И СОДР-
ЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА УПОТРЕБЕНИТЕ  

АДВОКАТСКИ МАРКИЧКИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината, вредноста, начинот на издавање, подигање, 
повлекување од употреба, како и формата и содржина-
та на евиденцијата за употребените адвокатски маркич-
ки. 

 
Член 2 

Адвокатските маркички кои се користат за плаќање 
на персоналниот данок на доход се печатат на самолеп-
лива хартија во црвена боја, во правоаголна форма со 
димензии 24X38 mm. 

Формата и содржината на адвокатските маркички 
од ставот (1) на овој член, се дадени во Прилог 1 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Адвокатските маркички кои се користат во случаи-
те на ослободување од плаќање на персоналниот данок 
на доход се печатат на самолеплива хартија во сива бо-
ја, во правоаголна форма со димензии 24X38mm. 

Формата и содржината на адвокатските маркички 
од ставот (1) на овој член, се дадени во Прилог 2 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Адвокатскатите маркички се печатат во апоени во 
вредност од 100, 200, 500, 1.000, 2.000 и 3.000 денари. 

 
Член 5 

Адвокатските маркички се издаваат во пакување 
според одделна серија за секој износ на адвокатска 
маркичка и тоа: 

1. Адвокатска маркичка со вредност од 100 денари 
во пакување од 100 парчиња; 

2. Адвокатска маркичка со вредност од 200 денари 
во пакување од 100 парчиња; 

3. Адвокатска маркичка со вредност од 500 денари 
во пакување од 50 парчиња; 

4. Адвокатска маркичка со вредност 1.000 денари 
во пакување од 20 парчиња; 

5. Адвокатска маркичка со вредност од 2.000 дена-
ри во пакување од 10 парчиња  и 

6. Адвокатскатска маркичка со вредност од 3.000 
денари во пакување од 10 парчиња. 

Текстот на адвокатските маркички  се пишува на 
македонски јазик и неговото кирилично писмо. 

 
Член  6 

Адвокатските маркички се издаваат врз основа на 
пријава која се поднесува на образец “П-АМ“, која се 
поднесува во период од 1 до 15 во првиот месец од ка-
лендарското тримесечие за наредното тримесечие. 

Формата и содржината на образецот од ставот (1) 
на овој член, се дадени во Прилог 3 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член  7 

Подигањето на адвокатските маркички се врши со 
поднесување на барање на образец “Б-АМ“, за издава-
ње на адвокатски маркички во период од 1 до 15 во пр-
виот месец од календарското тримесечие за пријавени-
те количини. 

Формата и содржината на образецот од ставот (1) 
на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 8 

Адвокатските маркички се повлекуваат од употреба 
во случаите на престанок на вршење на дејност и во 
случаите на престанок на користење на правото за да-
ночно ослободување од персоналниот данок на доход.  

 
Член 9 

Евиденција за употребените адвокатски маркички 
се води на образец “Е-АМ”. 

Формата и содржината на образецот од ставот (1) 
на овој член, се дадени во Прилог 5 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 
јануари 2013 година. 

 
Бр. 20-15546/2  

19 септември 2012 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3689. 

Врз основа на член 11 став (1), алинеи 1, 2, 3 и 6 и член 61 став (1) од Законот за возила (,,Службен весник 
на Република Македонија” бр.140/08, 53/11 и 123/12), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ   НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО 
    

Член 1 
Во Правилникот за единечно одобрување на возило ,,Службен весник на Република Македонија” бр.16/10, 

62/10, 105/10, 13/11, 39/11, 169/11, 185/11,  84/12 и 132/12), се додава нов Прилог  ХХIII кој е составен дел  од 
овој правилник. 

 
Член 2 

Во период од влегување во сила на овој правилник до 30 јуни 2013 година, постапката за единечно одо-
брување за половни возила од категоријата N и О, ќе се врши согласно  техничките барања дадени во Прилог 
ХХIII на овој правилник,  во кој се содржани техничките спецификации и еквивалентните со нив правилници 
на ЕСЕ за возила. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
Бр. 25-8763/8  

30 ноември 2012 година                                                                                                   Министер, 
Скопје                                                                                                   Ваљон  Сараќини, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3690. 
Врз основа на член 6 став (2) од Законот за семен-

ски и саден материјал за земјоделски растенија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.39/06, 
89/08, 171/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОВИТЕ И КОЛИЧИНИТЕ НА  СЕМЕН-
СКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ВИДОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЧИЈ УПИС Е НЕЗАДОЛ-
ЖИТЕЛЕН ВО РЕГИСТРИТЕ НА СНАБДУВАЧИ  

НА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат, видовите и ко-

личините на семенски и саден материјал на определени 
видови наменети за лична употреба на производители-
те чиј упис е незадолжителен во регистрите на снабду-
вачи на семенски и саден материјал.  

 
Член 2 

Поимите употребени во овој правилник го имаат 
следното значење: 

- мал производител е  правно или физичко лице, кое 
се занимава со  производство на земјоделски растенија 
и кое ги исполнува условите од член 4 од овој правил-
ник и 

- производствен  имот е  организациона и работна  
целина на: земјоделско земјиште, објекти и работна си-
ла, кои производителот ги употребува за производство 
на семе од земјоделски  растенија за свои потреби. 

 
Член 3 

(1) Видови на земјоделски растенија наменети за 
производство за  лична употреба  кои се произведуваат 
од мали производители се: 

а) житни растенија: 
пченка, пченица,  'рж, тритикале, јачмен, овес и др. 
б) фуражни растенија: 
луцерка,  еспарзета и др.  
в) растенија за производство на масло и  влакно: 
сончоглед, маслодавна репка, репа и др. 
 г) градинарски растенија: 
пиперка, домат, дињa, лубеница, зелка и др. 
 д) компир: 
обичен компир. 
(2) Видовите на земјоделски растенија наведени во 

став 1 на овој член, не се однесуваат за хибридните 
сорти. 

 
Член 4 

Малите производители, не се запишуваат во реги-
старот на снабдувачи на семенски и саден материјал, 
доколку, на својот производствен имот произведуваат 
семенски материјал за свои потреби на површина до 
100m² во затворен простор или 1000m² на отворен про-
стор. 

     
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за видовите и коли-
чините на семе и саден материјал на одделни видови 
наменети за лична потреба на производителите чиј 

упис е незадолжителен во регистрите на снабдувачи на 
семенски и саден материјал. ( „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 23/11). 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 18-300/3  

30 ноември 2012 година Министер, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 

_________ 
3691. 

Врз основа на член 148 став (5) од Законот за ква-
литетот на земјоделските производи („Службен  весник  
на  Република  Македонија“  бр.140/10,  53/11 и 55/12),  
министерот  за земјоделство, шумарство и водосто-
панство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА СТРУЧНАТА КО-
МИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА 
ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ЗАШТИТЕНИ ОЗНАКИ НА  
ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на работа 
на Стручната комисија за спроведување на постапка за 
регистрирање на заштитени ознаки на земјоделски и 
прехранбени производи. (во понатамошниот текст: Ко-
мисија). 

 
Член 2 

(1) Со работата на Комисијата раководи претседа-
тел кој го именува министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство од редовите на постојаните 
членови. 

(2) Кога претседателот е спречен да присуствува на 
седницата на Комисијата, со неа раководи еден од по-
стојаните членови што тој ќе го овласти.  

 
Член 3 

(1) Комисијата работи на седници кои ги свикува 
претседателот на Комисијата со писмена или електрон-
ска покана до членовите на Комисијата, во која е содр-
жан дневниот ред кој се предлага. 

(2) По исклучок, претседателот на Комисијата може 
да закаже седница и со усна покана до членовите на 
Комисијата кога тоа го бара итноста за одлучување по 
некое прашање. 

 
Член 4 

Членовите на Комисијата расправаат и одлучуваат 
по однос на прашања кои се ставени на дневниот ред, 
даваат предлози за дополнување на дневниот ред и 
предлагаат одлуки односно заклучоци  кои сметаат де-
ка треба да се донесат.  

 
Член 5 

(1) За работата на седницата се води записник. За-
писникот го води записничар   под раководство на пре-
тседателот на Комисијата.  

(2) Записникот особено содржи:  
- број на присутни и отсутни членови на Комисија-

та;  
- датум на одржување, време на започнување и вре-

ме на завршување на седницата; 
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 - главната содржина на дискусиите;  
- предлог одлуки, одлуки и усвоени стручни мисле-

ња;  
- други одлуки и заклучоци усвоени на седницата 

кои произлегуваат од дневниот ред  и  
- начин на кој се донесени одлуките.  
(3) Записникот го потпишува записничарот и пре-

тседателот  на Комисијата.  
 

Член 6 
(1)  Комисијата во својата работа треба да се придр-

жува кон законите и другите прописи од областа на 
земјоделството.  

(2) Претседателот на Комисијата кога ќе утврди де-
ка Комисијата при својата работа донела одлука што е 
во спротивност со закон и друг пропис, ќе го запре из-
вршувањето на одлуката  на  Комисијата  за  што  во  
рок  од  три  дена го  известува  министерот  за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 7 

Комисијата полноважно расправа и одлучува на 
седници во присуство на најмалку четири члена со 
мнозинство на гласови од вкупниот број на членови.  

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
Бр.11-11030/5 Министер за земјоделство, 

28 ноември 2012 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3692. 
Врз основа на член 83 став 3 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА СОЦИЈАЛНО ДОМУВА-
ЊЕ ЗА ЛИЦЕ КОЕ ДО 18-ГОДИШНА ВОЗРАСТ 
ИМАЛО СТАТУС НА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЛИ И РО-
ДИТЕЛСКА ГРИЖА, ОДНОСНО И ПО ПРЕСТА-
НУВАЊЕ НА СТАРАТЕЛСТВОТО, А НАЈМНОГУ  

ДО 26-ГОДИШНА ВОЗРАСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на  остварување  на 

правото на парична помош за социјално домување за 
лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете 
без родители и родителска грижа, односно и по преста-
нување на старателството, а најмногу до 26-годишна 
возраст,  („Службен весник на Република Македонија″ 
бр.54/10),  во членот 10 алинејата 2 се менува и гласи:  

„ - важечка лична карта или патна исправа за др-
жавјани на Република Макeдонија, дозвола за постојан 
престој на странец, лична карта за признат бегалец или 
лична карта за лице под супсидијарна заштита, се до-
ставува само на увид за докажување на идентитетот и 
државјанството. “ 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 10-7357/3 Министер 

30 ноември 2012 година за труд и социјална политика, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 
3693. 

Врз основа на член 68 став 2 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ПРИ-
ХОДИТЕ, ИМОТОТ, ИМОТНИТЕ ПРАВА И ПОТРЕБ-
НАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВОТО НА ПАРИЧНА ПОМОШ НА ЛИЦЕ 
КОЕ ДО 18 ГОДИНИ ВОЗРАСТ ИМАЛО СТАТУС 
НА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА  

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на утврдување на со-
стојбата на приходите, имотот, имотните права и по-
требната документација за остварување на правото на 
парична помош на лице кое до 18 години возраст има-
ло статус на дете без родители и родителска грижа, 
(„Службен весник на Република Македонија″ 
бр.122/09),  во членот 5 ставот 1 точката 1 се менува и 
гласи:  

„ 1. важечка лична карта или патна исправа за др-
жавјани на Република Македонија, дозвола за постојан 
престој на странец, лична карта за признат бегалец или 
лична карта за лице под супсидијарна заштита, се до-
ставува само на увид за докажување на идентитетот и 
државјанството. “ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 10-7358/3 Министер 

30 ноември 2012 година за труд и социјална политика, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3694. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 4.12.2012 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВРХОВЕН СУД 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За претседател на Врховниот суд на Република 

Македонија е избранa: 
- Лидија Неделкова  - судија на Врховниот суд на 

Република Македонија. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 07-1812/1 Судски совет  

4 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

3695. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 4.12.2012 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНЕН 
СУД ШТИП 

 
1. За претседател на Апелационен суд Штип е из-

бран: 
Стојанче Рибарев - судија на Апелационен суд 

Штип. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 07-1813/1 Судски совет  

 4 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

3696. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 4.12.2012 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 
СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ 

 
1. За претседател на Основен суд Скопје 1 Скопје е 

избран: 
Владимир Панчевски - судија на Основен суд Скоп-

је 1 Скопје, 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 07-1814/1 Судски совет  

 4 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 

3697. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 4.12.2012 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД 
СКОПЈЕ 

 
1. За судија на Апелационен суд Скопје е избран: 
- Енвер Беџети  - судија на Основен суд Скопје 1 

Скопје.    
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 07-1815/1 Судски совет  

 4 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

3698. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 4.12.2012 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД  
КУМАНОВО 

 
1. За судии на Основен суд  Куманово се избрани: 
- Мирсад Суроји – стручен соработник во Основен 

суд Куманово и 
- Ѓиљсиме Шабани -– стручен соработник во Осно-

вен суд Куманово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 07-1816/1 Судски совет  

 4 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

3699. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 4.12.2012 го-
дина, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД  

ГОСТИВАР 
 
1. За судија на Основен суд  Гостивар е избран: 
- Лавдрим Сефери – кандидат од редот на Академи-

јата за судии и јавни обвинители. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 07-1817/1 Судски совет  

 4 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

3700. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 4.12.2012 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН  
СУД РЕСЕН 

 
1. За судија на Основен суд  Ресен е избран: 
- Емељ Кранли Али – Раководител на експозитура 

на Охридска банка АД Охрид. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 07-1818/1 Судски совет  

 4 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3701. 

Врз основа на член 184 став 1 точка  ѕ), член 194 став 
2 и 5 и член 210 алинеја a) од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ” број 95/2005, 25/2007, 
7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата одржана 
на 19.11.2012 година го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува неправилност во работењето на ов-

ластениот брокер Методија Ивановски со шифра 
“ива010”, вработен во брокерската куќа Пеон брокер 
АД Скопје, поради непочитување на член 115 став 1 и 
став 2 , член 122 став 1 од Законот за хартии од вред-
ност, како и член 16 став 2 и 3 од Правилата за тргува-
ње на Македонската берза АД Скопје, заради недослед-
но почитување на инструкциите на клиентот при внес 
и реализација на налогот број 6345 и налог број 7441 во 
Берзанскиот електронски систем на тргување (БЕСТ 
систем) на Македонска берза АД Скопје. 

2. Се изрекува привремена забрана на брокерот Ме-
тодија Ивановски овластен брокер во брокерската куќа 
Пеон брокер АД Скопје, да врши работи за кои има до-
биено дозвола, во времетраење од 30 дена. 

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје вед-
наш по приемот на ова решение, да го суспендира ов-
ластениот брокер Методија Ивановски, од системот за 
тргување на берзата. 

4. Се задолжува  Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова ре-
шение,да го прекине пристапот до компјутерскиот си-
стем на Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје, на овластениот брокер Методија Иванов-
ски. 

5. Жалбата изјавена против ова Решение, не го од-
лага неговото извршување. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
Бр. УП1 08-227 Комисија за хартии од вредност 

 19 ноември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_________ 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
3702. 

Врз основа на член 26 и член 47 став 1 точка 6 од 
Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10 и 123/12), Советот на Народната банка на Ре-
публика Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗАМЕ-
НА НА КНИЖНИТЕ И КОВАНИТЕ ПАРИ ШТО 

СТАНАЛЕ НЕПОГОДНИ ЗА ПРОМЕТ 
 
1.Во Одлуката за начинот и условите за замена на 

книжните и кованите пари што станале непогодни за 
промет („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 91/11), по точката 17 се додаваат две нови точки 18 
и 19 коишто гласат: 

„18. Народната банка врши контрола на примената 
на одредбите пропишани во оваа одлука при обрабо-
тката на книжните и кованите пари од страна на банки-
те, согласно со прописите со кои поблиску се уредува-
ат условите и начинот на вршење контрола на банките. 

19. Доколку со контролата од точката 18 од оваа од-
лука се утврди дека банката не постапувала во соглас-
ност со одредбите од оваа одлука, Народната банка ќе 
преземе соодветни мерки кон банката во согласност со 
закон.“. 

2. Точките 18 и 19 стануваат точки 20 и 21. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VII-2/2012 на Народна банка на 
29 номеври 2012 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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3703. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со 

член 20 став 2 од Законот за Народната банка на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.158/10 и 123/12), Советот на Народната 
банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
1. Со оваа одлука, Народната банка на Република 

Македонија (во понатамошниот текст: Народната бан-
ка) ги регулира пресметувањето и исполнувањето на 
задолжителната резерва на банките и филијалите на 
странските банки, коишто имаат дозвола за основање и 
работење, односно дозвола за отворање и работа изда-
дена од гувернерот на Народната банка (во понатамош-
ниот текст: банките) и штедилниците коишто имаат 
дозвола за основање и работење издадена од гуверне-
рот на Народната банка.  

 
II. ОСНОВА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 
 
2. Основата за пресметување на задолжителната ре-

зерва (во понатамошниот текст: основа за задолжител-
ната резерва) ја сочинуваат обврските на банките во 
домашна валута, во домашна валута со валутна клаузу-
ла и во странска валута (прилог бр. 1 и прилог бр. 2, 
коишто се составен дел на оваа одлука) и обврските на 
штедилниците во домашна валута и во домашна валута 
со валутна клаузула  (прилог  бр. 1), и тоа: 

- депозитите и примените кредити; 
- издадените должнички хартии од вредност од 

страна на банките и штедилниците; 
- останати обврски. 
Во основата за задолжителната резерва не влегува-

ат: 
- обврските кон банките и штедилниците; 
- обврските кон Народната банка; 
- обврските врз основа на субординирани и хибрид-

ни инструменти коишто, согласно со Методологијата 
за утврдување на адекватноста на капиталот пропиша-
на од страна на Народната банка, се дел од дополни-
телниот капитал на банката, односно штедилницата. 

Основата за задолжителната резерва од обврските 
на банките во домашна валута од став 1 на оваа точка, 
се намалува за износот на побарувањата врз основа на: 

- новоодобрени кредити на нефинансиски друштва 
од став 4 од оваа точка; 

- вложувања во должнички хартии од вредност во 
домашна валута издадени од нефинансиски друштва од 
став 4 од оваа точка, во висина на номиналната вред-
ност. 

Побарувањата од став 3, алинеи 1 и 2 од оваа точка 
се однесуваат на нефинансиските друштва - нето-из-
возници и/или нефинансиските друштва коишто средс-
твата ги користат за финансирање проекти за домашно 
производство на електрична енергија, за сопствена 
и/или комерцијална намена. 

Под нето-извозници, во смисла на оваа одлука, се 
подразбираат нефинансиските друштва коишто во 
претходните дванаесет месеци оствариле поголем де-
визен прилив врз основа на остварен извоз, од девизен 
одлив врз основа на остварен увоз. 

Под новоодобрен кредит, во смисла на оваа одлука, 
се подразбира кредитот на нефинансиските друштва 
коишто имаат просечна класификација на ниво на бан-

карскиот систем на Република Македонија во катего-
ријата на ризик „А“ или „Б“ (според последно распо-
ложливи податоци од Кредитниот регистар на Народ-
ната банка), или е обезбеден со првокласни инструмен-
ти за обезбедување, согласно со Одлуката за управува-
ње со кредитниот ризик („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 17/08, 31/09, 91/11 и 127/12), а кој-
што е одобрен и исплатен: 

- по 1.1.2013 година и сЀ уште има состојба на пос-
ледниот ден од календарскиот месец за кој се известу-
ва, или 

- пред 31.12.2012 година и сЀ уште има состојба на 
последниот ден од календарскиот месец за кој се изве-
стува, но по 1.1.2013 година банката не ги зголемила 
банкарските провизии и ја намалила висината на номи-
налната каматна стапка за најмалку 0,5 п.п. 

Должничките хартии од вредност од став 3, алинеја 
2 од оваа точка, треба да бидат издадени од нефинанси-
ски друштва коишто имаат просечна класификација на 
ниво на банкарскиот систем на Република Македонија 
во категоријата на ризик „А“ или „Б“ (според последно 
расположливи податоци од Кредитниот регистар на 
Народната банка). 

3. Банките се должни да ја известат Народната бан-
ка за состојбите на обврските коишто ја сочинуваат ос-
новата за задолжителната резерва, за секој ден од ка-
лендарскиот месец, најдоцна до последниот работен 
ден пред почетокот на периодот на исполнувањето.  

Банките се должни да ја известат Народната банка 
и за состојбите на побарувањата од точка 2, став 3 али-
неи 1 и 2 од оваа одлука на последниот ден од кален-
дарскиот месец за којшто се известува, најдоцна до 
последниот работен ден пред почетокот на периодот на 
исполнувањето.  

Штедилниците се должни да ја известат Народната 
банка за состојбите на обврските коишто ја сочинуваат 
основата за задолжителната резерва, за секој ден од 
последниот календарски месец во кварталот, најдоцна 
до последниот работен ден пред почетокот на периодот 
на исполнувањето.  

Обврските во странска валута за секој ден од кален-
дарскиот месец и побарувањата во странска валута на 
последниот ден од календарскиот месец се изразуваат 
во денари, со примена на средниот курс на Народната 
банка, којшто важи на последниот ден од календарски-
от месец. 

Банките го вршат известувањето од ставовите 1 и 2 
на оваа точка преку електронскиот систем на Народна-
та банка за задолжителната резерва (во понатамошниот 
текст: електронскиот систем). Начинот на користење 
на електронскиот систем е опишан во Техничките ин-
струкции за работа со електронскиот систем на Народ-
ната банка за задолжителната резерва. 

Штедилниците го доставуваат известувањето од 
став 3 на оваа точка по пошта, на образец, согласно  со 
прилогот бр. 3 којшто е составен дел на оваа одлука. 

4. Основата за задолжителната резерва на банките 
за одреден период на исполнување се пресметува како 
просек од обврските за секој ден од календарскиот ме-
сец што му претходи на периодот на исполнување. Ос-
новата од обврските во странска валута се изразува и 
во евра, со примена на средниот курс на Народната 
банка којшто важи на последниот ден од календарски-
от месец. 

Основата за задолжителната резерва на банките 
пресметана од обврските во домашна валута на која-
што се применува стапката на задолжителна резерва од 
точка 5 став 1 алинеја 1 од оваа одлука се намалува за 
износот на побарувањата од точка 2 став 3.  
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Основата за задолжителната резерва на штедилни-
ците за три последователни периоди на исполнување се 
пресметува како просек од обврските за секој ден од 
последниот календарски месец во кварталот што му 
претходи на првиот од трите периоди на исполнување. 

 
III. СТАПКА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 
 
5. Стапката на задолжителната резерва за банките 

изнесува: 
- 10% за обврските во домашна валута; 
- 20% за обврските во домашна валута со валутна 

клаузула; 
- 13% за обврските во странска валута. 
По исклучок на став 1 од оваа точка, стапката на за-

должителната резерва изнесува 0% за: 
- обврските кон физички лица во домашна валута, 

во домашна валута со валутна клаузула и во странска 
валута со договорна рочност над две години;  

- обврските врз основа на репо-трансакции во до-
машна валута; 

- обврските врз основа на издадени должнички хар-
тии од вредност во домашна валута и оригинален рок 
на достасување од најмалку две години, во висина на 
номиналната вредност. 

На депозитите коишто спаѓаат во обврските од став 
2 алинеја 1 од оваа точка, се применува стапката на за-
должителна резерва од 0%, доколку согласно со дого-
ворните услови: 

- не постои можност за предвремено повлекување 
на депозитот од страна на физичкото лице пред исте-
кот на договорниот рок на орочување; или  

- е предвидено предвремено повлекување на депо-
зитот пред истекот на договорниот рок на орочување 
со раскинување на договорот во целост и пресметува-
ње камата со примена на каматна стапка којашто не е 
повисока од 1/4 од важечката каматна стапка на депо-
зитот, за периодот од датумот на орочување/преорочу-
вање до датумот на повлекување на депозитот. 

6. Стапката на задолжителната резерва за штедил-
ниците изнесува 2,5%.  

 
IV. ПРЕСМЕТКА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕ-

ЗЕРВА  
7. Задолжителната резерва на банките во денари се 

пресметува како збир од: 
- износот добиен со примена на стапките од точка 5 

став 1 алинеја 1 и став 2 од оваа одлука на основата од 
обврските во домашна валута; 

- износот добиен со примена на стапките од точка 5 
став 1 алинеја 2 и став 2 алинеја 1 од оваа одлука на ос-
новата од обврските во домашна валута со валутна кла-
узула; и 

- 23% од износот добиен со примена на стапките од 
точка 5 став 1 алинеја 3 и став 2 алинеја 1 од оваа одлу-
ка на основата од обврските во странска валута.  

8. Задолжителната резерва на банките во странска 
валута изнесува 77% од износот добиен со примена на 
стапките од точка 5 став 1 алинеја 3 и став 2 алинеја 1 
од оваа одлука на основата од обврските во странска 
валута. 

9. Банката ја потврдува пресметаната задолжителна 
резерва преку електронскиот систем најдоцна еден ра-
ботен ден пред почетокот на периодот на исполнување 
на задолжителната резерва. Доколку банката не ја по-
тврди пресметката во предвидениот рок, задолжител-
ната резерва утврдена за тој период на исполнување е 
конечна. 

10. Задолжителната резерва на штедилниците се 
пресметува со примена на стапката од точка 6 од оваа 
одлука на основата за задолжителна резерва. 

 
V. ИСПОЛНУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕ-

ЗЕРВА 
 
11. Банката ја исполнува задолжителната резерва во 

денари доколку просечната дневна состојба на сметка-
та на банката кај Народната банка за периодот на ис-
полнување е најмалку еднаква на пресметаната задол-
жителна резерва, согласно со точка 7 од оваа одлука.  

На дневна основа, банката може целосно да ја кори-
сти задолжителната резерва во денари. 

12. Банката ја исполнува задолжителната резерва во 
евра доколку дневната состојба на издвоените средства 
на банката на девизна сметка на Народната банка во 
странство е најмалку еднаква на пресметаната задол-
жителна резерва, согласно со точка 8 од оваа одлука. 

13. Штедилницата ја исполнува задолжителната ре-
зерва во денари доколку дневната состојба на издвое-
ните средства на штедилницата на посебната сметка за 
задолжителната резерва во Народната банка е најмалку 
еднаква на пресметаната задолжителна резерва, соглас-
но со точка 10 од оваа одлука. 

14. Народната банка го утврдува периодот на ис-
полнување на задолжителната резерва во денари и во 
евра, за банките и штедилниците, во индикативен ка-
лендар на периоди на исполнување на задолжителната 
резерва за тековната година. 

Календарот се објавува најмалку еден месец пред 
почетокот на тековната година на интернет-страницата 
на Народната банка.  

 
VI. НАДОМЕСТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕР-

ВА 
 
15. Стапката на надомест на задолжителната резер-

ва во денари изнесува 1,00% на годишно ниво.  
Стапката на надомест на задолжителната резерва во 

евра изнесува 0,10% на годишно ниво. 
16. Народната банка го пресметува надоместот на 

исполнетата задолжителна резерва најмногу до висина-
та на задолжителната резерва, согласно со точка 7, 8 и 
10 од оваа одлука, со примена на следнава формула: 

 
    
 
 
каде што: 
N - надомест на задолжителната резерва за перио-

дот на исполнување;  
ZR - износ на исполнетата задолжителна резерва; 
n - стапка на надомест; 
d - број на денови во периодот на исполнување. 
Надоместот се плаќа по истекот на периодот на ис-

полнување. 
17. Доколку Народната банка утврди дека задолжи-

телната резерва на банката или штедилницата за одре-
ден период на исполнување е пониска од задолжител-
ната резерва пресметана согласно со точките 4, 7, 8 и 
10 од оваа одлука, заради погрешни податоци за осно-
вата за задолжителна резерва, банката односно штедил-
ницата е должна да издвои фиксен износ во висина на 
оваа разлика, на посебна сметка на Народната банка во 
времетраење за конкретниот период на исполнување. 
Народната банка не плаќа надомест на издвоениот из-
нос. 
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Доколку Народната банка утврди дека задолжител-
ната резерва на банката или штедилницата за одреден 
период на исполнување е повисока од задолжителната 
резерва пресметана согласно со точките 4, 7, 8 и 10 од 
оваа одлука, заради погрешни податоци за основата за 
задолжителна резерва, банката односно штедилницата 
е должна да го врати исплатениот надомест пресметан 
на износот во висина на оваа разлика, во рок од осум 
дена од денот на настанувањето на обврската. 

 
VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
 
18. Народната банка пресметува и наплаќа законска 

казнена камата за неисполнување на задолжителната 
резерва од страна на банките и штедилниците. 

Банките и штедилниците се должни да ја платат за-
конската казнена камата во рок од осум дена од денот 
на настанувањето на обврската.  

Народната банка може да преземе и други мерки во 
случај на непочитување на одредбите од оваа одлука. 

 
VIII. ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА ПРИ СТА-

ТУСНИ ПРОМЕНИ И ОДЗЕМАЊЕ ДОЗВОЛА НА 
БАНКА/ШТЕДИЛНИЦА 

 
19. Народната банка може да исклучи банка/ште-

дилница од исполнувањето на задолжителната резерва 
од првиот ден на периодот на исполнување, доколку на 
банката/штедилницата ѐ е одземена дозволата за осно-
вање и работење во текот на тој период. 

20. Во случај на спојување или присоединување на 
банки во текот на периодот на исполнување, задолжи-
телната резерва се пренесува на новата банка, односно 
на банката којашто продолжува да работи. Исполнува-
њето на задолжителната резерва претставува збир на 
исполнувањето на задолжителната резерва на банките 
коишто се спојуваат или се присоединуваат. 

21. Во случај на поделба на банка во текот на пери-
одот на исполнување, задолжителната резерва се пре-
несува на новите банки. Секоја банка презема дел од 
задолжителната резерва што претставува соодветен со-
однос од вкупната основа за задолжителната резерва на 
банката што е поделена. Истиот сооднос се применува 
и при исполнувањето на задолжителната резерва. 

22. Во случај на спојување на штедилници заради 
формирање банка, присоединување на штедилници кон 
банка или преобразба на штедилница во банка во текот 
на периодот на исполнување, задолжителната резерва 
на штедилниците за тековниот период на исполнување 
се пренесува во еднаков износ на новата банка, однос-
но на банката којашто продолжува да работи. Задолжи-
телната резерва до крајот на тековниот период се ис-
полнува на просечно ниво. 

 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
23. Основата за задолжителната резерва од обвр-

ските на банките во домашна валута од точка 2 став 1 
се намалува за износот на побарувањата од точка 2 
став 3 алинеи 1 и 2 од оваа одлука, коишто се одобрени 
и исплатени заклучно со 31.12.2014 година, како и по 
истекот на овој рок доколку банката сЀ уште има со-
стојба на овие побарувања на последниот ден од кален-
дарскиот месец за кој се известува. 

24. Со денот на започнувањето со примена на оваа 
одлука, престанува да важи Одлуката за задолжителна 
резерва („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 126/11). 

25. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1.1.2013 година. 

   
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XII-1/2012 на Народна банка на 
29 номеври 2012 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
 
ПРИЛОГ бр. 1 
 
Листа на обврски во домашна валута и во домашна 

валута со валутна клаузула: 
 
Обврски кон добавувачите и други обврски  
2249 Добиени аванси во денари - добиени аванси 

за други намени 
   
Тековни сметки во денари 
800 Нефинансиски друштва  
801 Држава 
802 Непрофитни институции коишто им служат на 

домаќинствата 
8053 Финансиски друштва - осигурителни друш-

тва 
8054 Финансиски друштва - пензиски фондови  
8055 Финансиски друштва - други финансиски 

друштва 
807 Домаќинства 
808 Нерезиденти 
809 Ограничени тековни сметки 
   
Депозити по видување во денари 
810 Нефинансиски друштва 
811 Држава 
812 Непрофитни институции коишто им служат на 

домаќинствата 
8153 Финансиски друштва - осигурителни друш-

тва 
8154 Финансиски друштва - пензиски фондови  
8155 Финансиски друштва - други финансиски 

друштва 
817 Домаќинства 
818 Нерезиденти 
819 Ограничени депозити по видување   
Орочени депозити во денари 
820 Нефинансиски друштва* 
821 Држава* 
822 Непрофитни институции коишто им служат на 

домаќинствата* 
8253 Финансиски друштва - осигурителни друш-

тва* 
8254 Финансиски друштва - пензиски фондови * 
8255 Финансиски друштва - други финансиски 

друштва* 
827 Домаќинства* 
828 Нерезиденти* 
 
Обврски врз основа на издадени хартии од вред-

ност во денари и во денари со валутна клаузула 
830 Издадени должнички хартии од вредност во де-

нари 
831 Издадени должнички хартии од вредност во де-

нари со валутна клаузула 
  
Обврски врз основа на кредити во денари 
840 Нефинансиски друштва* 
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841 Држава* 
842 Непрофитни институции коишто им служат на 

домаќинствата* 
8453 Финансиски друштва - осигурителни друш-

тва* 
8454 Финансиски друштва - пензиски фондови* 
8455 Финансиски друштва - други финансиски 

друштва* 
848 Нерезиденти * 
 
Орочени депозити и депозити по видување во де-

нари со валутна клаузула 
860 Нефинансиски друштва* 
861 Држава* 
862 Непрофитни институции коишто им служат на 

домаќинствата* 
8653 Финансиски друштва - осигурителни друш-

тва* 
8654 Финансиски друштва - пензиски фондови * 
8655 Финансиски друштва - други финансиски 

друштва* 
867 Домаќинства* 
868 Нерезиденти* 
  
Обврски врз основа на кредити во денари со ва-

лутна клаузула  
870 Нефинансиски друштва* 
871 Држава* 
872 Непрофитни институции коишто им служат на 

домаќинствата* 
8753 Финансиски друштва - осигурителни друш-

тва* 
8754 Финансиски друштва - пензиски фондови * 
8755 Финансиски друштва - други финансиски 

друштва* 
878 Нерезиденти* 
  
Финансиски лизинг во денари и во денари со ва-

лутна клаузула 
880 Нефинансиски друштва 
8853 Финансиски друштва - осигурителни друш-

тва 
8854 Финансиски друштва - пензиски фондови  
8855 Финансиски друштва - други финансиски 

друштва 
888 Нерезиденти 
8890 Финансиски лизинг во денари со валутна 

клаузула - нефинансиски друштва 
88953 Финансиски лизинг во денари со валутна 

клаузула - финансиски друштва - осигурителни друш-
тва 

88954 Финансиски лизинг во денари со валутна 
клаузула - финансиски друштва - пензиски фондови  

88955 Финансиски лизинг во денари со валутна 
клаузула - финансиски друштва - други финансиски 
друштва 

8898 Финансиски лизинг во денари со валутна 
клаузула - нерезиденти 

 
* Со исклучок на сметките за акумулирана аморти-

зација. 
 
ПРИЛОГ бр. 2 
Листа на обврски во странска валута: 
 
Обврски кон добавувачите и други обврски 
2250 Добиени аванси во странска валута - добие-

ни аванси во странска валута од странски банки 

2259 Добиени аванси во странска валута - остана-
ти добиени аванси во странска валута  

  
Пресметани расходи, разграничени приходи и 

времени сметки 
295 Други трансакциски сметки 
  
Тековни сметки во странска валута 
700 Нефинансиски друштва 
701 Држава 
702 Непрофитни институции коишто им служат на 

домаќинствата 
70511 Финансиски друштва - банки - лоро покрие-

ни акредитиви и гаранции во странска валута 
70512 Финансиски друштва - банки - покритија врз 

основа на чекови и кредитни писма во странска валута 
7053 Финансиски друштва - осигурителни друш-

тва 
7054 Финансиски друштва - пензиски фондови 
7055 Финансиски друштва - други финансиски 

друштва 
707 Домаќинства 
708 Нерезиденти 
709 Ограничени тековни сметки во странска валута 
  
Специјални сметки во странска валута 
712 Специјални сметки на правните субјекти во 

странска валута 
719 Други средства на правните лица во странска 

валута  
  
Депозити во странска валута 
720 Нефинансиски друштва* 
721 Држава* 
722 Непрофитни институции коишто им служат на 

домаќинствата* 
7253 Финансиски друштва - осигурителни друш-

тва* 
7254 Финансиски друштва - пензиски фондови* 
7255 Финансиски друштва - други финансиски 

друштва* 
727 Домаќинства* 
728 Нерезиденти* 
  
73 Обврски врз основа на издадени хартии од вред-

ност во странска валута 
  
Обврски врз основа на кредити во странска ва-

лута 
7401 Резиденти - држава* 
74051 Резиденти - финансиски друштва - останати 

финансиски друштва* 
7409 Резиденти - останати сектори* 
748 Нерезиденти* 
  
Финансиски лизинг во странска валута 
780 Нефинансиски друштва 
7853 Финансиски друштва - осигурителни друш-

тва 
7854 Финансиски друштва - пензиски фондови 
7855 Финансиски друштва - други финансиски 

друштва 
788 Нерезиденти 
 
* Со исклучок на сметките за акумулирана аморти-

зација. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3704. 
Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 

став 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 
136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство, донесe 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА 
ПРОИЗВОДИ ОД АКВАКУЛТУРА СО ПОТЕКЛО ОД 
ИНДИЈА КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА 
ЛУЃЕ ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Решението за задолжително лабораториско ис-
питување на производи од аквакултура со потекло од 
Индија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 113/10), во член 3 став (1) бројот “20“ 
се заменува со бројот “10“.  

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 02-4864/3  

27 ноември 2012 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3705. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11) и член 50 и 51 од Правилникот за лицен-
ци за вршење на енергетски дејности („Службен вес-
ник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за трговија на електрична енергија ЕНЕР-
ЏИ ХОЛДИНГ СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз -  извоз Скопје 
со седиште на ул. „Радњанска“ бр. 6 Скопје, за преста-
нување на лиценца за трговија со електрична енергија, 
на седницата одржана на 5.12.2012 година донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за трговија на електрична енергија 

ЕНЕРЏИ ХОЛДИНГ СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз -  извоз 
Скопје со седиште на ул. „Радњанска“ бр. 6 Скопје, му 
престанува лиценцата за вршење на енергетската деј-
ност трговија со електрична енергија издадена со Од-
лука за издавање на лиценца за вршење на енергетска 
дејност транзит на електрична енергија УП1 бр. 02-
2881/1 од 21.12.2009 година, согласно член 19 став 1 
алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник 
на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 119/2010). 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република  Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-2881/1  

5 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3706. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11) и член 50 и 51 од Правилникот за лицен-
ци за вршење на енергетски дејности („Службен вес-
ник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за трговија на електрична енергија ЕНЕР-
ЏИ ХОЛДИНГ СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз -  извоз Скопје 
со седиште на ул. „Радњанска“ бр. 6 Скопје, за преста-
нување на лиценца за транзит на електрична енергија, 
на седницата одржана на 5.12.2012 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНЗИТ НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија на електрична енергија 

ЕНЕРЏИ ХОЛДИНГ СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз -  извоз 
Скопје со седиште на ул. „Радњанска“ бр. 6 Скопје, му 
престанува лиценцата за вршење на енергетската деј-
ност транзит на електрична енергија издадена со Одлу-
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ка за издавање на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност транзит на електрична енергија УП1 бр. 07-13 од 
28.06.2010 година, согласно член 19  став 1 алинеја 7 
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/06, 36/07, 106/08 и 119/2010). 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република  Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-13/10  

5 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
3707. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 
159/2008, 85/2010 и 47/2011), Државниот завод за ста-
тистика, го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

НОЕМВРИ 2012 ГОДИНА 
 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-ноември 2012 година, во од-
нос на просечните цени на мало во 2011 година, е по-
висок за 3,2%. 

                                                      Директор, 
м-р Благица Новковска, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.slvesnik.com.mk                        contact@slvesnik.com.mk 
  
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 


