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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2185. 
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 ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО  И  ОСИ-
ГУРУВАЊЕ  ВО  СЛУЧАЈ  НА НЕВРАБОТЕНОСТ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

вработувањето и осигурување во случај на невработе-
ност, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 13 јуни 2018 година. 
   

Бр. 08-3800/1 Претседател 
 13 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Талат Џафери, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУ-
ВАЊЕТО  И  ОСИГУРУВАЊЕ  ВО  СЛУЧАЈ  НА 

НЕВРАБОТЕНОСТ 
 

Член 1 
 Во Законот за вработувањето и осигурување во слу-

чај на невработеност („Службен весник на Република 
Македонија” број 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 
25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 
161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 
39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 
27/16, 119/16 и 21/18), во членот 2 став 1 во алинеите 
11 и 14 зборовите: „Агенција за посредување за врабо-
тување“ се заменуваат со зборовите: „Приватна 
агенција за вработување“.   

  Стр. 
14. Одлука за воведување на рестрик-
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на состојбата во Египет……………. 26 

15. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Одлуката за 
спроведување (ЗНБП) 2018/421 на 
Советот од 19 март 2018 година за 
спроведување на Одлуката 
2013/255/ЗНБП за рестриктивни 
мерки против Сирија…..................... 31 

16. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Одлуката 
(ЗНБП) 2018/476 на Советот од 21 
март  2018 година за изменување на 
Одлука (ЗНБП) 2015/1333 за рес-
триктивни мерки во однос на сос-
тојбата во Либија…………............... 37 

 Огласен дел...................................... 1-80 

 
 

 
Член 2 

Во членот 3-б зборовите: „агенциите за посредува-
ње при вработување, агенциите за привремени врабо-
тувања“ се заменуваат со зборовите: „приватните 
агенции за вработување“.  

 
Член 3 

Членот 9 се менува и гласи: 
„Работодавачот потребата од работник може да ја 

задоволи и преку приватна агенција за вработување во 
согласност со договор склучен меѓу работодавачот и 
агенцијата, со наплата од работодавачот.“. 

 
Член 4 

Во член 26 ставот 3 се брише.  
 

Член 5 
Членот 26-а се менува и гласи: 
„Посредување за вработување во странство се врши 

врз основа на билатерален  договор меѓу службите над-
лежни за посредување за вработување, односно спогод-
ба или врз основа на претходно потпишан договор ме-
ѓу Агенцијата  и работодавачот кај кого ќе биде упате-
но лицето за вработување.  

 Со договорот меѓу Агенцијата и работодавачот кај 
кого ќе биде упатено лицето за вработување задолжи-
телно се утврдуваат условите и начинот во врска со 
упатувањето и работата на лицето упатено на работа во 
странство.  

 Пред упатување на лице на работа во странство, 
Агенцијата со лицето потпишува договор во кој се ут-
врдуваат меѓусебните права и обврски во врска со упа-
тувањето и работата во странство.  

 По исклучок од ставот 3 на овој член, за работа на 
брод, Агенцијата има обврска да го запознае лицето 
кое се упатува на работа во странство со содржината на 
договорот пред заминувањето, а лицето договорот за 
вработување го потпишува со самото пристигнување 
на брод.    

 Лицето кое се упатува на работа во странство има 
право на надоместок за неисполнетите обврски од 
страна на работодавачот, согласно со договорот за вра-
ботување склучен меѓу лицето и работодавачот.“. 
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Член 6 
Членот 26-б се брише.  
 

Член 7 
Во членот 26-в зборовите: „агенцијата за посреду-

вање” се заменуваат со зборовите: „приватните 
агенции”. 

 
Член 8 

Членовите 27, 27-а и 27-б се бришат.  
 

Член 9 
Во членот 28 во воведната реченица зборовите: „и 

агенцијата за посредување за вработување се должни 
да се раководат” се заменуваат со зборовите: „е должна 
да се раководи”.  

 
Член 10 

Во членот 59-б зборовите: „Агенциите за посреду-
вање за вработување во земјата и странство со наплата 
и Агенциите за привремени вработувања“ се заменува-
ат со зборовите: „Приватните агенции за вработување”. 

   
Член 11 

Во членот 100 став 4 во алинејата 1 зборовите:  
„член 27-а став 3 и”  се бришат.  

Во ставот 5 зборовите: „член 27-а став 4 и”  се бри-
шат.  

 
Член 12 

Започнатите постапки до денот на влегувањето во 
сила на овој закон,  ќе завршат согласно со Законот за 
вработувањето и осигурување во случај на невработе-
ност („Службен весник на Република Македонија" број 
37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 
4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 
88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 
56/15, 129/15, 147/15, 154/15,  27/16, 119/16 и 21/18). 

 
Член 13 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за вработувањето и осигурува-
ње во случај на невработеност. 

 
Член 14 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PUNËSIM DHE 

SIGURIM NË RAST TË PAPUNËSISË 
  

Neni 1 
Në Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të 

papunësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër  37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 
37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 
50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 
113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15,  27/16, 119/16 dhe 
21/18), në nenin 2 paragrafi 1 në alinetë 11 dhe 14 fjalët: 
“Agjencia për Ndërmjetësim për Punësim” zëvendësohen 
me fjalët “Agjencia Private për Punësim”.    

 
Neni 2 

Në nenin 3-b fjalët: “agjencitë për ndërmjetësim gjatë 
punësimit, agjencitë për punësime të përkohshme” 
zëvendësohen me fjalët: “agjencitë private për punësim”.   

 
Neni 3 

Neni 9 ndryshohet si vijon:  

“Punëdhënësi nevojën për punëtor mund ta përmbushë 
edhe nëpërmjet agjencisë private për punësim në pajtim me 
marrëveshjen e lidhur ndërmjet punëdhënësit dhe 
agjencisë, me arkëtim nga punëdhënësi.”.  

 
Neni 4 

Në nenin 26 paragrafi 3 shlyhet.   
 

Neni 5 
Neni 26-a ndryshohet si vijon:  
“Ndërmjetësimi për punësim në vend të huaj bëhet në 

bazë të marrëveshjes bilaterale ndërmjet shërbimeve 
kompetente për ndërmjetësim për punësim, përkatësisht 
marrëveshjes ose në bazë të marrëveshjes së nënshkruar 
paraprakisht ndërmjet Agjencisë dhe punëdhënësit te i cili 
do të dërgohet personi për punësim.   

Me marrëveshje ndërmjet Agjencisë dhe punëdhënësit 
te i cili do të dërgohet personi për punësim detyrimisht 
përcaktohen kushtet dhe mënyra lidhur me dërgimin dhe 
punën e personit të dërguar për punë në vend të huaj.   

Para dërgimit të personit për punë në vend të huaj, 
Agjencia me personin nënshkruan marrëveshje në të cilën 
përcaktohen të drejtat dhe obligimet e ndërsjella lidhur me 
dërgimin dhe punën në vend të huaj.   

Me përjashtim nga paragrafi 3 të këtij neni, për punë në 
anije, Agjencia ka për obligim ta njoftojë personin i cili 
dërgohet për punë në vend të huaj me përmbajtjen e 
marrëveshjes para nisjes, ndërsa personi marrëveshjen për 
punësim e nënshkruan me arritjen në anije.  

Personi i cili dërgohet për punë në vend të huaj ka të 
drejtë për kompensim për obligimet e paplotësuara nga 
punëdhënësi, në pajtim me marrëveshjen për punësim të 
lidhur ndërmjet personit dhe punëdhënësit.“. 

 
Neni 6 

 Neni 26-b shlyhet.   
 

 
Neni 7 

Në nenin 26-v fjalët: "agjencia për ndërmjetësim" 
zëvendësohen me fjalët: "agjencitë private".  

 
Neni 8 

Nenet 27, 27-a dhe 27-b shlyhen.   
 

Neni 9 
Në nenin 28 në fjalinë hyrëse fjalët: “dhe agjencia për 

ndërmjetësim për punësim janë të detyruara të udhëhiqen” 
zëvendësohen me fjalët :“është e detyruar të udhëhiqet”.   

 
Neni 10 

Në nenin 59-b fjalët: “Agjencitë për ndërmjetësim për 
punësim në vend dhe në vend të huaj  me arkëtim dhe 
Agjencitë për punësime të përkohshme” zëvendësohen me 
fjalët: “Agjencitë private për punësim”.  

   
Neni 11 

Në nenin 100 paragrafi 4 në alinenë 1 fjalët: “neni 27-a 
paragrafi 3 dhe” shlyhen.   

Në paragrafin 5 fjalët: “neni 27-a paragrafi 4 dhe” 
shlyhen.  

 
Neni 12 

Procedurat e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji, do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për 
punësim dhe sigurim në rast të papunësisë (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 37/1997, 
25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 
50/2006, 2920/07, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 
51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 
129/15, 147/15, 154/15,  27/16, 119/16 dhe 21/18). 
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Neni 13 
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë.  

 
Neni 14 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  

__________ 
2186. 

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  

ПОДДРШКА НА МЛАДИ ПРИ КУПУВАЊЕ НА 
МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 
Се прогласува Законот за поддршка на млади при 

купување на музички инструменти, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 13 јуни 2018 година. 
   

Бр. 08-3798/1 Претседател 
 13 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Талат Џафери, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ПОДДРШКА НА МЛАДИ ПРИ КУПУВАЊЕ 
НА МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат постапката и условите за 
давање поддршка на млади при купување на музички 
инструменти  за потребите во нивното образование. 

 
Член 2 

Министерството за образование и наука (во ната-
мошниот текст: Министерството) дава поддршка на 
млади при купување на музички инструменти преку 
поврат на дел од исплатените средства за купен музич-
ки инструмент (во натамошниот текст: средствата). 

Млади, во смисла на овој закон се редовни ученици 
запишани во државните средни училишта во кои се ос-
тваруваат планови и програми за музичка уметност и 
редовни студенти запишани на државните високообра-
зовни установи каде се остваруваат студиски програми 
од областа на музиката. 

 
Член 3 

Министерството врши поврат на дел од исплатени-
те средства за купен музички инструмент во висина од 
75% од исплатените средства, но не повеќе од 100.000 
денари по инструмент, за купени 25 музички инстру-
менти од страна на редовни ученици запишани во 
државните средни училишта во кои се остваруваат пла-
нови и програми за музичка уметност и во висина од 
75% од исплатените средства, но не повеќе од 100.000 
денари по инструмент, за купени 25 музички инстру-
менти од страна на редовни студенти запишани на 
државните високообразовни установи каде се оствару-
ваат студиски програми од областа на музиката. 

Министерството објавува Конкурс за поврат на 
средства за купен музички инструмент на почетокот на 
секоја учебна, односно академска година, на својата 
интернет страница. Конкурсот трае  60 дена. 

Министерот за образование и наука (во натамошни-
от текст: министерот) формира комисија за разгледува-
ње на пристигнатите барања од учениците и утврдува-
ње на исполнетоста на условите од овој закон, составе-
на од три члена од Министерството, два члена од редот 
на наставниците во државните средни училишта во кои 
се остваруваат планови и програми за музичка умет-
ност и два члена од истакнатите стручњаци од областа 
на музичката уметност во Република Македонија. 

Министерот формира комисија за разгледување на 
пристигнатите барања од студентите и утврдување на 
исполнетоста на условите од овој закон, составена од 
три члена од Министерството, два члена од редот на 
професорите во државните високообразовни установи 
каде се остваруваат студиски програми од областа на 
музиката и два члена од истакнатите стручњаци од об-
ласта на музичката уметност во Република Македонија. 

Комисиите од ставовите 3 и 4 на овој член, изготву-
ваат извештај за својата работа, кој вклучува и ранг-
листи на кандидати кои ги исполнуваат условите од 
овој закон и доставуваат предлог до министерот за до-
несување на решенија за одобрување на барањето за 
поврат на дел од исплатените средства за купен музич-
ки инструмент.  

Против решенијата од ставот 5 на овој член, може 
да се изјави жалба до Државната комисија за одлучува-
ње во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на 
решението. 

Средствата за поврат на дел од исплатените сред-
ства за купен музички инструмент се обезбедуваат од 
Буџетот на Министерството. 

 
Член 4 

Со право на поврат на средства се стекнуваат уче-
ниците кои ги исполнуваат следниве услови: 

-  да се државјани на Република Македонија, 
- да се запишани како редовни ученици во четврта 

година во државните средни училишта во кои се оства-
руваат планови и програми за музичка уметност, 

- да имаат постигнато најмалку многу добар успех 
во прва, втора и трета година од средното образование, 

- да имаат оценка одличен пет (5.00) по наставниот 
предмет по инструментот за кој конкурираат за поврат 
на средства во прва, втора и трета година од средното 
образование, 

- да имаат најмалку една награда од музички нат-
превар или да имаат одржано јавен настап (самостоен 
концерт, рецитал, полурецитал, или солистички настап 
со ансамбл), во тековната или претходните две учебни 
години и 

 - вкупните месечни примања на родителите-стара-
телите на ученикот, да се помали од четири просечно 
исплатени нето-плати по вработен за последните три 
месеци, а утврдени од Државниот завод за статистика. 

 
Член 5 

Ученикот до Министерството поднесува барање за 
поврат на средства. 

Барањето од ставот 1 на овој член содржи податоци 
за: име, презиме,  адреса на живеење и назив на учи-
лиштето каде е запишан како редовен ученик, контакт 
телефон, податоци за семејната положба и единствен 
матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) на ученикот и не-
говите родители-старатели.  

  
Член 6 

Како прилог кон барањето од членот 5 од овој за-
кон, ученикот ја доставува следнава документација:  

- уверение за државјанство, 
- потврда за редовен ученик запишан во четврта го-

дина во државно средно училиште каде се остваруваат 
планови и програми за музичка уметност, 
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- фотокопија од сведителствата за претходните 
учебни години во средното образование, 

- изјава за семејната положба на ученикот, 
- изјава за користење на личните податоци на уче-

никот и неговите родители-старатели, со која се согла-
суваат Министерството по службена должност да ги 
обезбеди потребните документи од одредени институ-
ции со кои има склучено договори за соработка, 

- за ученици со разведени родители се доставува 
доказ за разводот и доколку кандидатот прима алимен-
тација истата да се прикаже како месечен приход, 

- потврди за остварена плата на родителите-старате-
ли за последниот месец пред објавување на Конкурсот 
или доколку за овој месец не е исплатена плата да се 
достави потврда за последната исплатена плата (за ро-
дителите-старатели вработени во државни и јавните ус-
танови да се достави потврда за плата заверена од ов-
ластен орган, а за родителите-старатели вработени во 
приватни фирми да се достави потврда за плата, како и 
заверена декларација за прием на платата), 

- уверение од Управата за јавни приходи, за оства-
рени приходи по разни основи за претходната година 
(приходи од самостојна дејност, приходи од вршење 
земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, 
приходи од капитал, капитални добивки, добивки од 
игри на среќа и други наградни игри, други приходи) 
за ученикот и неговите родители-старатели, 

- за пензионираните родители-старатели се доставу-
ва документ за висина на пензија-чек, 

- за корисници на социјална помош се доставува 
последното решение или последниот чек, 

- потврда дека се невработени или примаат/не при-
маат паричен надоместок за двајцата родители-старате-
ли на кандидатот поединечно, од Агенцијата за врабо-
тување на Република Македонија. 

Наградите од музички натпревари и јавни настапи 
согласно со членот 4 алинеја 5 од овој закон, се  доста-
вуваат како доказ во оригинал или копија заверена на 
нотар. 

Овластените службени лица од Министерството 
кои ги разгледуваат барањата со приложената докумен-
тација, се должни во рок од три дена од денот на прие-
мот на барањето за поврат на средства, по службена 
должност да ја побараат документацијата од ставот 1 
алинеи 1, 8 и 11 на овој член, за која надлежниот јавен 
орган води службена евиденција. 

Овластеното службено лице од надлежниот јавен 
орган од кој е побарана документацијата од ставот 1 
алинеите 1, 8 и 11 на овој член, е должно да ја достави 
бараната документација во рок од три дена од денот на 
приемот на барањето. 

Министерството, во рок од 60 дена од денот на при-
емот на барањето од членот 5 од овој закон, одлучува 
за одобрување на барањето. 

 
Член 7 

Врз основа на остварениот успех од претходните 
учебни години, материјалната состојба на ученикот и 
неговите родители-старатели и постигнувањата на му-
зичките натпревари и јавни настапи, ученикот може да 
освои најмногу 100 бодови. 

 
Член 8 

Врз основа на остварениот успех од претходните 
учебни години, ученикот  може да освои најмногу 25 
бодови. 

Бодовите од ставот 1 на овој член, се пресметуваат 
така што просекот од општиот успех постигнат во 
претходните учебни години, се множи со коефициент 
5. 

Заокружувањето на општиот успех е до две деци-
мали. 

Член 9 
Врз основа на материјалната состојба на ученикот и 

неговите родители-старатели, ученикот може да освои 
најмногу 30 бодови. 

Бодовите од ставот 1 на овој член се пресметуваат 
така што вкупните приходи на неговите родители-ста-
ратели, претставуваат процент од четири просечно ис-
платени нето плати по вработен во Република Македо-
нија исплатени за последните три месеци, а утврдени 
од Државниот завод за статистика. 

Доколку вкупните приходи неговите родители-ста-
ратели се: 

- до 30% од четири просечно исплатени нето плати, 
ученикот добива 30 бодови,  

- од 31% до 50% од четири просечно исплатени не-
то плати, ученикот добива 25 бодови, 

- од 51% до 70% од четири просечно исплатени не-
то плати, ученикот добива 20 бодови, 

- од 71% до 80% од четири просечно исплатени не-
то плати, ученикот добива 15 бодови, 

- од 81% до 90% од четири просечно исплатени не-
то плати, ученикот добива 10 бодови, 

- од 91% до 99% од четири просечно исплатени не-
то плати, ученикот добива 5 бодови. 

 
Член 10 

Врз основа на постигнувања на музички натпревари 
во тековната и претходните две учебни години учени-
кот може да освои најмногу 30 бодови и тоа: 

- за постигнувања на државни натпревари организи-
рани од акредитираните здруженија на наставници од 
страна на Министерството, може да се добијат најмно-
гу 10 бодови, а ќе се вреднуваат двете најдобро ранги-
рани места/награди, односно за секое освоено трето 
место/награда се добиваат 2 бодови, за секое освоено 
второ место/награда се добиваат 4 бодови и за секое 
освоено прво место/награда се добиваат 5  бодови, 

- за постигнувања на меѓународни натпревари може 
да се добијат најмногу 20 бодови, а ќе се вреднуваат 
двете најдобро рангирани места/награди, односно за 
секое освоено трето место/награда се добиваат 6 бо-
дови, за секое освоено второ место/награда се добиваат  
8 бодови и за секое освоено прво место/награда се до-
биваат 10 бодови. 

 
Член 11 

Ученикот кој во тековната и претходните две учеб-
ни години имал јавен настап (самостоен концерт, реци-
тал, полурецитал, или солистички настап со ансамбл) 
добива 10 бодови, а доколку имал два и повеќе настапи 
добива 15 бодови.  

 
Член 12 

Со право на поврат на дел од средства се стекнува-
ат студентите кои ги исполнуваат следниве услови: 

- да се државјани на Република Македонија, 
- да се редовни студенти со заверен семестар во 

втора, трета или четврта година на државните високо-
образовни установи каде се остваруваат студиски прог-
рами од областа на музиката, 

- да немаат претходно користено средства за купен 
музички инструмент од страна на Министерството, 

- да имаат постигнато просечен успех од најмалку 
осум (8,00) во текот на претходните години од студира-
њето, 

- да имаат оценка десет (10.00) по главниот пред-
мет, а студентите запишани на музичка теорија и педа-
гогија да имаат оценка десет (10.00) по предметот пи-
јано, 

- да имаат најмалку една награда од музички нат-
превар или конкурс, или да учествувале најмалку на 
еден јавен настап (самостоен концерт, рецитал, полуре-
цитал, или солистички настап со ансамбл) и 
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- вкупните месечни примања на родителите-стара-
тели на студентот, да се помали од четири просечно ис-
платени нето-плати по вработен за последните три ме-
сеци, а утврдени од Државниот завод за статистика. 

 
Член 13 

Студентот до Министерството поднесува барање за 
поврат на средства. 

Барањето од ставот 1 на овој член содржи податоци 
за: име, презиме,  адреса на живеење и назив на висо-
кообразовната установа каде е запишан како редовен 
студент, контакт телефон, податоци за семејната по-
ложба и единствен матичен број на граѓанинот  
(ЕМБГ) на студентот и неговите родители-старатели.
  

Член 14 
Како прилог кон барањето од членот 13 од овој за-

кон, студентот ја доставува следнава документација:  
- уверение за државјанство, 
- потврда за редовен студент запишан во втора, тре-

та или четврта година на државните високообразовни 
установи каде се остваруваат студиски програми од об-
ласта на музиката, 

- уверение со бројот на предвидени и положени ис-
пити од претходните години, 

- заверен образец „УППИ“, 
- изјава за семејната положба на студентот, 
- изјава за користење на личните податоци на сту-

дентот и неговите родители-старатели, со која се согла-
суваат Министерството по службена должност да ги 
обезбеди потребните документи од одредени институ-
ции со кои има склучено договори за соработка, 

- за студентите со разведени родители се доставува 
доказ за разводот и доколку студентот прима алимен-
тација истата да се прикаже како месечен приход, 

- потврди за остварена плата на неговите родители - 
старатели за последниот месец пред објавување на 
Конкурсот или доколку за овој месец не е исплатена 
плата да се достави потврда за последната исплатена 
плата (за родителите/старателите вработени во држав-
ни и јавните установи да се достави потврда за плата 
заверена од овластен орган, а за родителите/старатели-
те вработени во приватни фирми да се достави потврда 
за плата, како и заверена декларација за прием на пла-
тата), 

- уверение од Управата за јавни приходи, за оства-
рени приходи по разни основи за претходната година 
(приходи од самостојна дејност, приходи од вршење 
земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, 
приходи од капитал, капитални добивки, добивки од 
игри на среќа и други наградни игри, други приходи) 
за студентот и неговите родители-старатели, 

- за пензионираните родители-старатели се доставу-
ва документ за висина на пензија-чек, 

- за корисници на социјална помош се доставува 
последното решение или последниот чек, 

- потврда дека се невработени или примаат/не при-
маат паричен надоместок за двајцата родители/старате-
ли на кандидатот поединечно, од Агенцијата за врабо-
тување на Република Македонија. 

Наградите од музички натпревари и јавни настапи 
согласно со членот 12 алинеја 6 од овој закон, се  дос-
тавуваат како доказ во оригинал или копија заверена на 
нотар. 

Овластените службени лица од Министерството 
кои ги разгледуваат барањата со приложената докумен-
тација, се должни во рок од три дена од денот на прие-
мот на барањето за поврат на средства, по службена 
должност да ја побараат документација од ставот 1 
алинеи 1, 9 и 12 на овој член за која надлежниот јавен 
орган води службена евиденција. 

Овластеното службено лице од надлежниот јавен 
орган од кој е побарана документацијата од ставот 1 
алинеи 1, 9 и 12 на овој член, е должно да ја достави 
бараната документација во рок од три дена од денот на 
приемот на барањето. 

Министерството, во рок од 60 дена од денот на при-
емот на барањето од членот 13 од овој закон, одлучува 
за одобрување на барањето. 

 
Член 15 

Врз основ на остварениот успех од претходната 
студиска година, материјалната состојба на студентот и 
неговите родители-старатели и постигнувања на му-
зички натпревари, конкурси и јавни настапи, студентот 
може да освои најмногу 100 бодови. 

 
Член 16 

Врз основ на остварениот успех од претходната 
студиска година, студентот  може да освои најмногу 30 
бодови. 

Бодовите од ставот 1 на овој член се пресметуваат 
така што постигнатиот успех во претходната студиска 
година се множи со коефициент 3. 

Заокружувањето на  успехот е до две децимали. 
 

Член 17 
Врз основ на материјалната состојба на студентот и 

неговите родители - старатели, студентот може да ос-
вои најмногу 30 бодови. 

Бодовите од став 1 на овој член се пресметуваат та-
ка што вкупните приходи на неговите родители - стара-
тели, претставуваат процент од просечно исплатената 
нето плата по вработен во Република Македонија ис-
платена за последните три месеци, а утврдена од 
Државниот завод за статистика. 

Доколку вкупните приходи неговите родители-ста-
ратели се: 

- до 30% од четири просечно исплатени нето плати, 
студентот добива 30 бодови,  

-  од 31% до 50% од четири просечно исплатени не-
то плати, студентот добива 25 бодови, 

-  од 51% до 70% од четири просечно исплатени не-
то плати, студентот добива 20 бодови, 

-  од 71% до 80% од четири просечно исплатени не-
то плати, студентот добива 15 бодови, 

-  од 81% до 90% од четири просечно исплатени не-
то плати, студентот добива 10 бодови, 

-  од 91% до 99% од четири просечно исплатени не-
то плати, студентот добива 5 бодови. 

 
Член 18 

Врз основа на постигнувања на музички натпревари 
или конкурси, студентот може да освои најмногу 30 
бодови и тоа: 

- за постигнувања на државни натпревари или кон-
курси, за освоено трето место/награда се добиваат 5 бо-
дови, за освоено второ место/награда се добиваат 8 бо-
дови и за освоено прво место/награда се добиваат 10 
бодови. 

- за постигнувања на меѓународни натпревари или 
конкурси, за освоено трето место/награда се добиваат 
10 бодови, за освоено второ место/награда се добиваат 
12 бодови и за освоено прво место/награда се добиваат 
15 бодови. 

Комисијата вреднува две најдобро рангирани 
места/награди од државни натпревари или конкурси. 

 
Член 19 

Студентот кој учествувал на јавни настапи може да 
добие најмногу 10 бодови и тоа: 

- за одржан солистички настап на концерт од реви-
јален карактер, студентот добива 2 бодови, 
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- за одржан солистички или дуо полурецитал или 
целовечерен концерт како член на ансамбл (до големи-
на на камерен оркестар или биг бенд), 8 бодови и 

- солистички или дуо рецитал или  настап како со-
лист со оркестар, 10 бодови. 

  
Член 20 

Учениците и студентите кои се стекнале со право 
на поврат на средства за купен музички инструмент, 
истото можат да го остварат во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на ранг-листите на интернет страница-
та на Министерството. 

Доколку ученикот, односно студентот, не го оства-
ри правото на поврат на средства за купен музички 
инструмент во рокот од ставот 1 на овој член, истото 
преминува на следниот ученик, односно студент од 
ранг-листите. 

Учениците, односно студентите од ставовите 1 и 2 
на овој член, доставуваат трансакциска сметка на која 
Министерството ќе го врши повратот на средства, фис-
кална сметка за купениот инструмент за кој стекнале 
право на поврат на средства и изјава заверена на нотар 
дека ученикот, односно студентот нема да го отуѓи 
инструментот во наредните пет години. 

Министерството ќе изврши поврат на средства за 
купен музички инструмент, само доколку истиот е на-
бавен по објавувањето на Конкурсот од членот 3 став 2 
од овој закон.   

 
Член 21 

Ученикот, односно студентот не смее да го отуѓи 
купениот музички инструмент за кој добил поврат на 
средства, пред истекот на рокот од пет години од денот 
на повратот на средствата. 

Доколку ученикот, односно студентот го злоупот-
реби правото на поврат на средства за купен музички 
инструмент и истиот го отуѓи пред истекот на рокот од 
пет години од денот на повратот на средствата, е дол-
жен во рок од 30 дена од денот на утврдување на злоу-
потребата, односно отуѓувањето, да ги врати средства-
та на Министерството во двоен износ од износот кој го 
добил како поврат.  

Доколку студентот го изгуби статусот на редовен 
студент или не ги заврши додипломските студии во ро-
кот предвиден со статутот на високообразовната уста-
нова, е должен да ги врати средствата на Министер-
ството кои ги добил како поврат. 

 
Член 22 

Надзор над примената на одредбите од овој закон 
врши Министерството. 

Инспекциски надзор над спроведувањето на овој 
закон врши Државниот просветен инспекторат. 

 
Член 23 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR MBËSHTETJEN E TË RINJVE GJATË 

BLERJES SË INSTRUMENTEVE MUZIKORE 
 

Neni 1 
Me këtë ligj rregullohen procedura dhe kushtet për 

dhënie të mbështetjes të rinjve gjatë blerjes së 
instrumenteve muzikore për nevojat në arsimimin e tyre.  

 
Neni 2 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (në tekstin e 
mëtejmë: Ministria) u jep mbështetje të rinjve gjatë blerjes 
së instrumenteve muzikore përmes kthimit të pjesës së 
mjeteve të paguara për instrument muzikor të blerë ( në 
tekstin e mëtejmë:  mjete). 

Të rinj, në kuptim të këtij ligji, janë nxënësit e rregullt 
të regjistruar në shkollat e mesme shtetërore në të cilat 
realizohen plane dhe programe për artin muzikor dhe 
studentë të rregullt të regjistruar në institucionet shtetërore 
të arsimit të lartë ku realizohen programe studimore nga 
sfera e muzikës.  

 
Neni 3 

Ministria kryen kthim të pjesës nga mjetet e paguara 
për instrument muzikor të blerë në lartësi prej 75% nga 
mjetet e paguara, por jo më shumë se 100.000 denarë për 
instrument, për 25 instrumente muzikore të blera nga ana e 
nxënësve të rregullt të regjistruar në shkollat e mesme 
shtetërore në të cilat realizohen plane dhe programe për 
artin muzikor dhe në lartësi prej 75% nga mjetet e paguara 
por jo më shumë se 100.000 denarë për instrument, për 25 
instrumente muzikore të blera nga ana e studentëve të 
rregullt të regjistruar në institucionet shtetërore të arsimit të 
lartë ku realizohen programe studimore nga sfera e 
muzikës.  

Ministria shpall Konkurs për kthim të mjeteve për 
instrument muzikor të blerë në fillim të secilit vit shkollor, 
përkatësisht akademik, në faqen e vet të internetit. 
Konkursi zgjat 60 ditë.  

Ministri i Arsimit dhe Shkencës ( në tekstin e mëtejmë:  
Ministri) formon komision për shqyrtimin e kërkesave të 
arritura nga nxënësit dhe përcaktimin e plotësimit të 
kushteve të këtij ligji, i përbërë nga tre anëtarë nga 
Ministria, dy anëtarë nga radhët e mësimdhënësve në 
shkollat e mesme shtetërore në të cilat realizohen plane dhe 
programe për artin muzikor dhe dy anëtarë nga ekspertët e 
shquar nga sfera e artit muzikor në Republikën e 
Maqedonisë.  

Ministri formon komision për shqyrtimin e kërkesave 
të arritura nga studentët dhe përcaktimin e plotësimit të 
kushteve të këtij ligji, i përbërë nga tre anëtarë nga 
Ministria, dy anëtarë nga radhët e profesorëve në 
institucionet shtetërore të arsimit të lartë ku realizohen  
programe studimore nga sfera e muzikës dhe dy anëtarë 
nga ekspertët e shquar nga sfera e artit muzikor në 
Republikën e Maqedonisë.  

Komisionet nga paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni, 
përgatitin raport për punën e tyre, që përfshinë dhe rang-
listë të kandidatëve të cilët i plotësojnë kushtet e këtij ligji 
dhe dorëzojnë propozim te ministri për miratim të 
aktvendimeve për miratim të kërkesës për kthim të pjesës 
së mjeteve të paguara për instrument muzikor të blerë.   

Kundër aktvendimeve nga paragrafi 5 të këtij neni, 
mund të parashtrohet ankesë në Komisionin Shtetëror për 
Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga 
Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë, në afat prej 15 
ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.  

Mjetet për kthim të pjesës nga mjetet e paguara për 
instrument muzikor të blerë sigurohen nga Buxheti i 
Ministrisë.  

 
Neni 4 

Të drejtën e kthimit të mjeteve e kanë nxënësit të cilët i 
plotësojnë këto kushte:  

- të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë,  
- të jenë të regjistruar si nxënës të rregullt në vitin e 

katërt në shkollat e mesme shtetërore në të cilat realizohen 
plane dhe programe për artin muzikor, 

- të kenë arritur së paku sukses shumë të mirë  në vitin 
e parë, dytë dhe të tretë nga arsimi i mesëm, 

- të kenë notë shkëlqyeshëm pesë  (5.00) në lëndën 
mësimore për instrumentin për të cilin konkurrojnë për 
kthim të mjeteve në vitin e parë, dytë dhe të tretë nga 
arsimi i mesëm,   

- të kenë së paku një çmim nga gara muzikore ose të 
kenë mbajtur shfaqje publike (koncert të pavarur, recital, 
gjysmërecital, ose shfaqje solistike me ansambël), në vitin 
rrjedhës ose në dy vitet shkollore paraprake dhe 
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- të ardhurat mujore të përgjithshme të prindërve - 
kujdestarëve të nxënësit, të jenë më të vogla se katër paga 
mesatare neto të paguara për të punësuar për tre muajt e 
fundit, e të përcaktuara nga Enti Shtetëror për Statistikë.  

 
Neni 5 

Nxënësi në Ministri paraqet kërkesë për kthim të 
mjeteve.  

Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni përmban të dhëna 
për:  emrin, mbiemrin, adresën e jetesës dhe emërtimin e 
shkollës ku është regjistruar si nxënës i rregullt, telefon për 
kontakt, të dhëna për gjendjen familjare dhe numrin unik të 
amzës të qytetarit (NUAQ) të nxënësit dhe prindërve të tij - 
kujdestarëve.   

  
Neni 6 

Si shtojcë ndaj kërkesës nga neni 5 i këtij ligji, nxënësi 
e dorëzon këtë dokumentacion:   

- certifikatë për shtetësi, 
- vërtetim për nxënës të rregullt të regjistruar në vitin e 

katërt në shkollën e mesme shtetërore ku realizohen plane 
dhe programe për artin muzikor,  

- fotokopje nga dëftesat për vitet shkollore paraprake 
në arsimin e mesëm,  

- deklaratë për gjendjen familjare të nxënësit,  
- deklaratë për shfrytëzimin e të dhënave personale të 

nxënësit dhe prindërve të tij - kujdestarëve, me të cilën 
pajtohen Ministria me detyrë zyrtare t’i sigurojë 
dokumentet e nevojshme nga institucione të caktuara me të 
cilat ka lidhur marrëveshje për bashkëpunim,  

- për nxënës me prindër të shkurorëzuar dorëzohet 
dëshmi për shkurorëzim dhe nëse kandidati pranon 
alimentacion e njëjta të tregohet si e ardhur mujore,  

- vërtetime për rrogë të realizuar të prindërve - 
kujdestarëve për muajin e fundit para shpalljes së 
Konkursit ose nëse për këtë muaj nuk është paguar rrogë të 
dorëzohet vërtetim për rrogën e fundit të paguar (për 
prindërit-kujdestarët të punësuar në institucionet shtetërore 
dhe publike të dorëzohet vërtetim për rrogë të verifikuar 
nga organi i autorizuar, kurse për prindërit-kujdestarët të 
punësuar në firma private të dorëzohet vërtetim për rrogë, 
si dhe deklaratë të verifikuar për pranimin e rrogës), 

- certifikatë nga Drejtoria e të Ardhurave  Publike, për 
të ardhura të realizuara në baza të ndryshme për vitin 
paraprak (të ardhura nga veprimtaria e pavarur, të ardhura 
nga kryerja e veprimtarisë bujqësore, të ardhurat nga prona 
dhe të drejtat pronësore, të ardhurat kapitale, fitime 
kapitale, fitimet nga lojërat e fatit dhe lojëra tjera 
shpërblyese, të ardhura tjera) për nxënësin dhe prindërit – 
kujdestarët e tij, 

- për prindërit - kujdestarët e pensionuar dorëzohet 
dokument për lartësinë e pensionit - çek,  

- për shfrytëzues të ndihmës sociale dorëzohet 
aktvendimi i fundit ose çeku i fundit, 

- vërtetim se janë të papunësuar ose pranojnë/nuk 
pranojnë kompensim në para për të dy prindërit-kujdestarët 
e kandidatit individualisht, nga Agjencia për Punësim e 
Republikës së Maqedonisë, 

Çmimet nga garat muzikore dhe shfaqjet publike në 
pajtim me nenin 4 alineja 5 të këtij ligji, dorëzohen si 
dëshmi në origjinal ose kopje të verifikuar në noter.  

Personat e autorizuar zyrtarë nga Ministria të cilët i 
shqyrtojnë kërkesat me dokumentacion të bashkëngjitur, 
janë të detyruar në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të 
kërkesës për kthim të mjeteve, me detyrë zyrtare ta 
kërkojnë dokumentacionin nga paragrafi 1 alinetë 1, 8 dhe 
11 të këtij neni, për të cilin organi publik kompetent mbanë 
evidencë zyrtare.  

Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent 
nga i cili është kërkuar dokumentacioni nga paragrafi 1 
alinetë 1, 8 dhe 11 i këtij neni është i detyruar ta dorëzojë 
dokumentacionin e kërkuar në afat prej tri ditësh nga dita e 
pranimit të kërkesës.  

Ministria, në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të 
kërkesës nga neni 5 të këtij ligji, vendos për miratim të 
kërkesës.  

Neni 7 
Në bazë të suksesit të realizuar nga vitet shkollore 

paraprake, gjendja materiale e nxënësit dhe prindërve– 
kujdestarëve të tij dhe arritjet në gara muzikore dhe shfaqje 
publike, nxënësi mund të marrë më së shumti 100 pikë.  

 
Neni 8 

Në bazë të suksesit të realizuar nga vitet paraprake 
shkollore, nxënësi mund të marrë më së shumti 25 pikë.  

Pikët nga paragrafi 1 i këtij neni, llogariten kështu që 
mesatarja nga suksesi i përgjithshëm i arritur në vitet 
shkollore paraprake, shumëzohet me koeficientin 5.  

Rrumbullakimi i suksesit të përgjithshëm është deri në 
dy decimale.  

 
Neni 9 

Në bazë të gjendjes materiale të nxënësit dhe 
prindërve– kujdestarëve të tij, nxënësi mund të marrë më 
së shumti 30 pikë.  

Pikët nga paragrafi 1 i këtij neni llogariten kështu që të 
ardhurat e përgjithshme të prindërve - kujdestarëve të tij, 
paraqesin përqindje nga katër rroga neto mesatare të 
paguara për të punësuar në Republikën e Maqedonisë të 
paguara për tre muajt e fundit, kurse të përcaktuara nga 
Enti Shtetëror për Statistikë.   

Nëse të ardhurat e përgjithshme të prindërve - 
kujdestarëve të tij janë:  

- deri në 30% nga katër rroga neto mesatare të paguara, 
nxënësi merr 30 pikë,   

- nga 31% deri në 50% nga katër rroga neto mesatare të 
paguara, nxënësi merr 25 pikë,  

- nga 51% deri në 70% nga katër rroga neto mesatare të 
paguara, nxënësi merr 20 pikë, 

- nga 71% deri në 80% nga katër rroga neto mesatare të 
paguara, nxënësi merr 15 pikë, 

- nga 81% deri në 90% nga katër rroga neto mesatare të 
paguara, nxënësi merr 10 pikë,  

- nga 91% deri në 99% nga katër rroga neto mesatare të 
paguara, nxënësi merr 5 pikë. 

 
Neni 10 

Në bazë të arritjeve në gara muzikore në vitin rrjedhës 
dhe dy vitet shkollore paraprake nxënësi mund të marrë më 
së shumti 30 pikë, edhe atë:  

- për arritje në garat shtetërore të organizuara nga 
shoqatat e akredituara të arsimtarëve nga ana e Ministrisë, 
mund të merren më së shumti 10 pikë, kurse do të 
vlerësohen dy vendet më të mira të ranguara/çmimet, 
përkatësisht për secilin vend/çmim të tretë të fituar merren 
2 pikë, për secilin vend/çmim të dytë të fituar merren 4 
pikë dhe për secilin vend/çmim të parë të fituar merren 5 
pikë, 

- për arritjet në gara ndërkombëtare mund të fitohen më 
së shumti 20 pikë, kurse do të vlerësohen dy 
vendet/çmimet më të mira të radhitura përkatësisht për 
secilin vend/çmim të tretë të fituar merren 6 pikë, për 
secilin vend/çmim të dytë të fituar merren 8 pikë dhe për 
secilin vend/çmim të parë të fituar merren 10 pikë.  

 
Neni 11 

Nxënësi i cili në vitin rrjedhës dhe në dy vitet shkollore 
paraprake ka pasur shfaqje publike (koncert të pavarur, 
recital, gjysmërecital ose shfaqje solistike me ansambël) 
merr 10 pikë, kurse nëse ka pasur dy ose më shumë shfaqje 
merr 15 pikë.   

 
Neni 12 

Me të drejtë të kthimit të pjesës nga mjetet pajisen 
studentët të cilët i plotësojnë këto kushte:  

- të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë,  
- të jenë studentë të rregullt më semestër të verifikuar 

në vitin e dytë, tretë ose katërt të institucioneve shtetërore 
të arsimit të lartë ku realizohen programe studimore nga 
sfera e muzikës,  
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- të mos kenë shfrytëzuar paraprakisht mjete për 
instrument muzikor të blerë nga ana e Ministrisë,  

- të kenë arritur sukses mesatar nga së paku tetë (8,00) 
gjatë viteve paraprake nga studimi,  

- të kenë notë dhjetë (10.00) për lëndën kryesore, kurse 
studentët të regjistruar në teorinë muzikore dhe pedagogji 
të kenë notë dhjetë (10.00) për lëndën piano,  

- të kenë së paku një çmim nga gara muzikore ose 
konkurs, ose të kenë marrë pjesë së paku në një shfaqje 
publike (koncert të pavarur, recital, gjysmë recital ose 
shfaqje solistike me ansambël) dhe 

- të ardhurat mujore të përgjithshme të prindërve - 
kujdestarët të studentit, të jenë më të vogla se katër pagesa 
mesatare neto-rroga për të punësuar për tre muajt e fundit, 
kurse të përcaktuara nga Enti Shtetëror për Statistikë.  

 
Neni 13 

Studenti për Ministrinë paraqet kërkesë për kthim të 
mjeteve.  

Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni përmban të dhëna 
për: emri, mbiemri, adresa e vendbanimit dhe titulli i 
institucionit të arsimit të lartë ku është regjistruar si student 
i rregullt, kontakt telefon, të dhëna për pozitën familjare 
dhe numrin unik amë i qytetarit (NUAQ) të studentit dhe 
prindërve të tij - kujdestarëve.  

  
Neni 14 

Si shtojcë ndaj kërkesës nga neni 13 të këtij ligji, 
studenti e dorëzon këtë dokumentacion:   

- certifikatë për nënshtetësi,  
- vërtetim për student të rregullt të regjistruar në vitin e 

dytë, tretë dhe të katërt të institucioneve shtetërore të 
arsimit të lartë ku realizohen programe studimore nga sfera 
e muzikës,  

- certifikatë për numrin e provimeve të parapara dhe të 
dhëna nga vitet paraprake, formularë të verifikuar „UPPI“, 

- deklaratë për pozitën familjare të studentit,  
- deklaratë për shfrytëzimin e të dhënave personale të 

studentit dhe prindërve të tij - kujdestarëve, me të cilën 
pajtohet Ministria me detyrë zyrtare ti sigurojë dokumentet 
e nevojshme nga institucione të caktuara me të cilat ka 
lidhur marrëveshje për bashkëpunim, 

- për studentët  me prindër të shkurorëzuar dorëzohet 
dëshmi për shkurorëzimin dhe nëse studenti pranon 
alimentacion e njëjta të tregohet si e ardhur mujore,  

- vërtetime për rrogë të realizuar të prindërve të tij - 
kujdestarë për muajin e fundit para shpalljes së Konkursit 
ose nëse për këtë muaj nuk është paguar rogë të dorëzohet 
vërtetim për rrogën e fundit të paguar (për prindërit-
kujdestarët të punësuar në institucionet shtetërore dhe 
publike të dorëzohet vërtetim për rrogë të verifikuar nga 
organi i autorizuar, kurse për prindërit-kujdestarët të 
punësuar në firma private të dorëzohet vërtetim për rrogë, 
si dhe deklaratë të verifikuar për pranimin e rrogës), 

- certifikatë nga Drejtoria e të Hyrave Publike, për të 
ardhura të realizuara në baza të ndryshme për vitin 
paraprak (të ardhura nga veprimtaria e pavarur, të ardhura 
nga kryerja e veprimtarisë bujqësore, të ardhurat nga prona 
dhe të drejtat pronësore, të ardhurat kapitale, fitime 
kapitale, fitimet nga lojërat e fatit dhe lojëra tjera 
shpërblyese, të ardhura tjera) për studentin dhe prindërit e 
tij - kujdestarët, 

- për prindërit e pensionuar – kujdestarë dorëzohet 
dokument për lartësinë e pensionit – çek,  

- për shfrytëzues të ndihmës sociale dorëzohet 
aktvendimi i fundit ose çeku i fundit,  

- vërtetim se janë të papunësuar ose pranojnë/nuk 
pranojnë kompensim në para për dy prindër/kujdestarë të 
kandidatit individualisht, nga Agjencia për Punësim e 
Republikës së Maqedonisë. 

Çmimet nga garat muzikore dhe shfaqje publike në 
pajtim me nenin 12 alineja 6 të këtij ligji, dorëzohen si 
dëshmi në origjinal dhe kopje të verifikuar në noter.  

Personat e autorizuar zyrtarë nga Ministria të cilët i 
shqyrtojnë kërkesat me dokumentacion të ofruar, janë të 
detyruar në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të 
kërkesës për kthim të mjeteve, me detyrë zyrtare ta 
kërkojnë dokumentacionin nga paragrafi 1 alineja 1, 9 dhe 
12 të këtij neni, për të cilin organi publik kompetent mbanë 
evidencë zyrtare.  

Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent 
nga i cili është kërkuar dokumentacioni nga paragrafi 1 
alinetë 1, 9 dhe 12 të këtij neni është i detyruar ta dorëzoj 
dokumentacionin e kërkuar në afat prej tri ditësh të 
pranimit të kërkesës.  

Ministria, në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të 
kërkesës nga neni 13 të këtij ligji, vendos për miratim të 
kërkesës.  

 
Neni 15 

Në bazë të suksesit të realizuar nga viti studimor 
paraprak, gjendja materiale e studentit dhe prindërve të tij - 
kujdestarëve dhe arritjet e garave muzikore, konkurse dhe 
shfaqje publike, studenti mund të marrë më së shumti 100 
pikë.  

 
Neni 16 

Në bazë të suksesit të realizuar nga viti studimor 
paraprak, studenti mund të marrë më së shumti 30 pikë.  

Pikët nga paragrafi 1 i këtij neni llogariten kështu që 
suksesi i arritur në vitin studimor paraprak shumëzohet me 
koeficientin 3.  

Rrumbullakimi i suksesit është deri në dy decimale.  
 

Neni 17 
Në bazë të gjendjes materiale të studentit dhe prindërve 

– kujdestarëve të tij, studenti mund të fitojë më së shumti 
30 pikë.  

Pikët nga paragrafi 1 i këtij neni përllogariten ashtu që 
të hyrat e përgjithshme të prindërve– kujdestarëve të tij, 
paraqesin përqindje nga neto rroga e paguar mesatare për 
një të punësuar në Republikën e Maqedonisë të paguar për 
tre muajt e fundit, ndërsa të përcaktuar nga Enti Shtetërorë 
për Statistikë.  

Nëse të hyrat e përgjithshme të prindërve – 
kujdestarëve të tij janë: 

- deri 30% prej katër rroga neto të paguara mesatare, 
studenti fiton 30 pikë,   

- prej 31% deri 50% prej katër rroga neto të paguara 
mesatare, studenti fiton 25 pikë,  

- prej 51% deri 70% prej katër rroga neto të paguara 
mesatare, studenti fiton 20 pikë,  

- prej 71% deri 80% prej katër rroga neto të paguara 
mesatare, studenti fiton 15 pikë,  

- prej 81% deri 90% prej katër rroga neto të paguara 
mesatare, studenti fiton 10 pikë,  

- prej 91% deri 99% prej katër rroga neto të paguara 
mesatare, studenti fiton 5 pikë.  

 
Neni 18 

Në bazë të arritjeve në gara ose konkurse muzikore, 
studenti mund të fitojë më së shumti 30 pikë, si vijon:  

- për arritje në gara shtetërore ose konkurse, për vendin 
e tretë/çmimin të fituar merren 5 pikë, për vendin e 
dytë/çmimin të fituar merren 8 pikë dhe për vendin e 
parë/çmimin merren 10 pikë.   

- për arritje në gara ndërkombëtare ose konkurse, për 
vendin e tretë/çmimin të fituar merren 10 pikë, për vendin 
e dytë/çmimin të fituar merren 12 pikë dhe për vendin e 
parë/çmimin merren 15 pikë.  

Komisioni vlerëson dy vende/çmime të radhitura më së 
miri nga garat shtetërore ose konkurset.  

 
Neni 19 

Studenti i cili ka marrë pjesë në shfaqje publike mund 
të fitojë më së shumti 10 pikë, si vijon:  

-  për shfaqje të mbajtur solistike në koncert me 
karakter revial, studenti fiton 2 pikë,  



 Стр. 10 - Бр. 113                                                                             20 јуни 2018 
 

- për koncert të mbajtur solistik ose gjysëmrecital duo 
ose koncert gjatë gjithë mbrëmjes si anëtar i ansamblit 
(deri në madhësinë e orkestrit të kamerës ose big bend), 8 
pikë dhe  

- recital solistik ose duo recital ose shfaqje si solist me 
orkestër, 10 pikë.  

  
Neni 20 

Nxënësit dhe studentët të cilët kanë fituar të drejtën për 
kthimin e mjeteve për instrumentin muzikor të blerë, të 
njëjtën mund ta realizojnë në afat prej 30 ditë nga dita e 
publikimit në rang-listat në internet faqen e Ministrisë.  

Nëse nxënësi, përkatësisht studenti, nuk e realizon të 
drejtën për kthimin e mjeteve për instrumentin muzikor të 
blerë në afatin nga paragrafi 1 i këtij neni, e njëjta kalon te 
nxënësi i radhës, përkatësisht studenti nga rang-listat.   

Nxënësit, përkatësisht studentët nga paragrafët 1 dhe 2 
të këtij neni, dorëzojnë llogari të transaksionit në të cilën 
Ministria do ta kryejë kthimin e mjeteve, llogari fiskale për 
instrumentin e blerë për të cilin kanë fituar të drejtën e 
kthimit të mjeteve dhe deklaratë të verifikuar te noteri se 
nxënësi, përkatësisht studenti se nuk do ta tjetërsojë 
instrumentin në pesë vitet e ardhshme.  

Ministria do të kryejë kthimin e mjeteve për 
instrumentin e blerë muzikor, vetëm nëse i njëjti është 
blerë pas shpalljes së Konkursit të nenit 3 paragrafi 2 të 
këtij ligji.    

 
Neni 21 

Nxënësi, përkatësisht studenti nuk guxon ta tjetërsojë 
instrumentin e blerë muzikor për të cilin ka marrë kthim të 
mjeteve, para kalimit të afatit prej pesë vjet nga dita e 
kthimit të mjeteve.  

Nëse nxënësi, përkatësisht studenti e keqpërdor të 
drejtën e kthimit të mjeteve për instrumentin e blerë 
muzikorë dhe të njëjtin e tjetërson para kalimit të afatit prej 
pesë vjet nga dita e kthimit të mjeteve, është i detyruar në 
afat prej 30 ditë nga dita e përcaktimit të keqpërdorimit, 
përkatësisht tjetërsimit, t’ia kthejë mjetet Ministrisë në 
shumë të dyfishtë nga shuma të cilën e ka marrë si kthim.   

Nëse studenti e humb statusin e studentit të rregullt ose 
nuk i përfundon studimet universitare në afatin e paraparë 
me statutin e institucionit të arsimit të lartë, është i detyruar 
t’ia kthejë mjetet Ministrisë të cilat i ka marrë si kthim.  

 
Neni 22 

Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji 
kryen Ministria.  

Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e këtij ligji kryen 
Inspektorati Shtetëror i Arsimit.  

 
Neni 23 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“. 

__________ 
2187. 

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 ПРИВАТНИТЕ 
АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
Се прогласува Законот за приватните агенции за 

вработување, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 13 јуни 2018 година. 
  

Бр. 08-3799/1   Претседател 
13 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
                                

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Талат Џафери, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите и постапката за 
основање и работа на приватните агенции за вработу-
вање. 

 
Член 2 

(1) Приватна агенција за вработување се основа за 
вршење на една или повеќе од следниве работи: 

- привременo вработувањe, 
- посредување за вработување во земјата, 
- посредување за вработување во странство и 
- посредување за вработување во земјата и стран-

ство. 
(2) Приватна агенција за вработување не може да 

врши друга дејност освен дејноста за која е регистри-
рана. 

(3) Приватна агенција за вработување може да нап-
латува надоместок за извршените услуги единствено 
од работодавач корисник или потенцијален работода-
вач.  

 
Дефиниции 

 
Член 3 

(1) Одделни изрази употребени во овој закон го 
имаат следново значење: 

1. „Приватна агенција за вработување” е правно 
лице, кое во согласност со закон врши привремени вра-
ботувања и/или посредување за вработување со нап-
лата; 

2. „Работодавач корисник” е правно или физичко 
лице за кого и под чиј надзор и раководење работи 
привремениот агенциски работник; 

3. „Привремен агенциски работник” е работник кој 
врз основа на склучен договор за вработување со при-
ватната агенција за вработување со лиценца за привре-
мени вработувања, е отстапен на привремена работа 
кај работодавач корисник да работи под негов надзор и 
раководење; 

4. „Период на отстапување” е период во кој привре-
мениот агенциски работник е отстапен на привремена 
работа кај работодавач корисник; 

5. „Потенцијален работодавач“ е правно или физич-
ко лице во земјата или странство,  кај кое се упатува 
лицето за можно вработување; 

6. „Барател на работа“ е физичко лице кое е корис-
ник на услугите на приватна агенција за вработување, 
заради негово можно вработување; 

7. „Лице упатено за можно вработување“ е физичко 
лице кое се упатува кај потенцијален работодавач зара-
ди негово можно вработување, врз основа на склучен 
договор со приватна агенција за вработување која 
врши посредување за вработување; 

8. „Основни услови за работа и вработување” прет-
ставуваат услови  за работа и вработување утврдени со 
закон, колективните договори и актите на работодава-
чот корисник, кои се однесуваат на должината на ра-
ботното време, прекувремената работа, паузите, перио-
дите за одмор, ноќната работа, празниците и надомес-
тоците; 

9. „Посредување за вработување“ е дејност на при-
ватна агенција за вработување со лиценца за посреду-
вање за вработување во земјата и/или странство, заради 
задоволување на барањата на потенцијалниот работо-
давач и барателот на работа за вработување. 

10. „Краткотрајно вработување” е вработување врз 
основа на договор за вработување на привремен 
агенциски работник од страна на приватната агенција 
за  вработување, за времетраење најмногу до 90 работ-
ни часа во текот на месецот. 
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(2) Одредбите од овој закон не се применуваат во 
случаи на посредување за вработување во странство на 
студенти за време на студирањето.  

 
Член 4 

(1) Приватните агенции за вработување имаат една-
ков третман со Агенцијата за вработување на Републи-
ка Македонија во посредувањето за вработувањето и 
пристапот до базата на податоци за невработените лица 
на Агенцијата за вработување на Република Македо-
нија, заради избор на кандидати за вработување. 

(2) Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија и приватните агенции за вработување меѓусебно 
разменуваат информации за слободните работни места 
и упатување на невработени лица заради вработување. 

(3) Размената на информации од ставот (2) на овој 
член, се врши во електронска форма, врз основа на 
претходно склучен договор. 

 
II. ПОСТАПКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА 

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
 

Член 5 
(1) Приватна агенција за вработување може да ос-

нова физичко или правно лице под услови и во поста-
пкa предвидени со овој закон. 

(2) Физичко лице може да основа приватна агенција 
за вработување, доколку ги исполнува следниве ус-
лови: 

- има најмалку средно образование и 
- не му е изречена мерка забрана за вршење на деј-

ност. 
(3) Правно лице може да основа приватна агенција 

за вработување, доколку е регистрирано согласно со 
Законот за трговските друштва и ги исполнува услови-
те утврдени со овој закон. 

 
Член 6 

(1) Постапката за основање на приватна агенција за 
вработување се поведува со поднесување на барање до 
министерството надлежно за работите од областа на 
трудот.  

(2) Формата и содржината на образецот на барање-
то и потребната документација за основање на приват-
на агенција за вработување, ги пропишува министерот 
надлежен за работите од областа на трудот. 

(3) Исполнетоста на условите од членот 5 од овој 
закон, го утврдува Комисија,  формирана од страна на 
министерот надлежен за работите од областа на тру-
дот. 

(4) На предлог на Kомисијата од ставот (3) на овој 
член, министерот надлежен за работите од областа на 
трудот донесува решение за основање на приватна 
агенција за вработување, врз основа на кое се врши 
упис во Централниот регистар на Република Македо-
нија.  

(5) Со уписот во Централниот регистар на Републи-
ка Македонија, приватната агенција за вработување се 
стекнува со својство на правно лице. 

(6) По уписот во Централниот регистар на Републи-
ка Македонија, приватната агенција  за вработување до 
министерството надлежно за работите од областа на 
трудот  ги доставува  сите потребни документи и дока-
зи за исполнување на условите, потребни за добивање 
на секоја соодветна лиценца од членовите 9 и 11 од 
овој закон. 

(7) Приватна агенција за вработување не може да 
започне со работа пред уписот во Централниот регис-
тар на Република Македонија и добивање на соодвет-
ната лиценца, издадена од страна на министерството 
надлежно за работите од областа на трудот. 

(8) Доколку не се исполнети условите предвидени 
во членот 5 од овој закон, министерството надлежно за 
работите од областа на трудот, ќе донесе решение за 
одбивање на барањето.  

(9) Против решенијата од ставовите (4) и (8) на овој 
член, може да се изјави жалба, во рок од 15 дена од 
приемот на решението, до Државната комисија за одлу-
чување во управна постапка и постапка од работен од-
нос во втор степен. 

 
ЛИЦЕНЦИ 

 
Член 7 

(1) Министерството надлежно за работите од облас-
та на трудот издава лиценци за: 

- привремени вработувања, 
- посредување за вработување во земјата, 
- посредување за вработување во странство  и 
- посредување за вработување во земјата и стран-

ство. 
(2) За привремени вработувања се издаваат следни-

ве лиценци: 
- ЛИЦЕНЦА А - за склучување договори за привре-

мени вработувања на над 500 привремени агенциски 
работници, 

- ЛИЦЕНЦА Б - за склучување договори за привре-
мени вработувања од 251 до 500 привремени агенциски 
работници, 

- ЛИЦЕНЦА В - за склучување договори за привре-
мени вработувања од 101 до 250 привремени агенциски 
работници и 

- ЛИЦЕНЦА Г - за склучување договори за привре-
мени вработувања до 100 привремени агенциски работ-
ници. 

(3) Бројот на склучени договори за привремени вра-
ботувања кои се утврдени во ставот (2) на овој член, се 
однесува на бројот на активни договори за привремени 
вработувања и истиот не смее да го надминува бројот 
на договорите за кои е издадена соодветната лиценца 
за вршење на привремени вработувања, во кој било мо-
мент во тековниот месец.  

(4) Приватна агенција за вработување може истов-
ремено да има лиценца за привремени вработувања и 
лиценца за посредување за вработување, доколку ги 
исполнува условите за добивање на секоја лиценца по-
единечно. 

 
Член 8 

(1) Министерството надлежно за работите од облас-
та на трудот води регистар на приватни агенции за вра-
ботување.  

(2) Формата, содржината и начинот на водење на 
регистарот од ставот (1) на овој член, ги пропишува 
министерот надлежен за работите од областа на тру-
дот. 

(3) Државниот инспекторат за труд врши надзор 
над примената на овој закон. 

(4) Министерството надлежно за работите од облас-
та на трудот врши надзор над работењето на приватни-
те агенции за вработување. 

(5) Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија обезбедува пристап на овластено лице од ми-
нистерството надлежно за работите од областа на тру-
дот до електронскиот систем, заради проверка на бро-
јот на вработените кај приватните агенции за вработу-
вање.   

  
УСЛОВИ ЗА ДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА 

 
Лиценца за привремени вработувања 

 
Член 9 

(1) За добивање на лиценца - А за привремени вра-
ботувања, приватната агенција за вработување треба да 
ги исполнува следниве услови: 
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- да има банкарска гаранција во висина од 50.000 
евра во денарска противвредност, пресметана според 
средниот курс на Народната банка на Република Маке-
донија, 

- да располага со  деловен простор на иста локација 
во сопственост или под закуп, од најмалку 60м2, кој ги 
исполнува условите согласно со прописите за безбед-
ност и здравје при работа и 

- да има вработено најмалку шест лица на неопре-
делено време со полно работно време. 

(2) За добивање на лиценца - Б за привремени вра-
ботувања, приватната агенција за вработување треба да 
ги исполнува следниве услови: 

- да има банкарска гаранција во висина од 30.000 
евра во денарска противвредност, пресметана според 
средниот курс на Народната банка на Република Маке-
донија, 

- да располага со деловен простор на иста локација, 
во сопственост или под закуп, од најмалку 50м2, кој ги 
исполнува условите согласно прописите за безбедност 
и здравје при работа и 

- да има вработено најмалку пет лица на неопреде-
лено време, со полно работно време. 

(3) За добивање на лиценца - В за привремени вра-
ботувања, приватната агенција за вработување треба да 
ги исполнува следниве услови: 

 - да има банкарска гаранција во висина од 20.000 евра 
во денарска противвредност, пресметана според средниот 
курс на Народната банка на Република Македонија, 

- да располага со деловен простор на иста локација, 
во сопственост или под закуп, од најмалку 40м2, кој ги 
исполнува условите согласно прописите за безбедност 
и здравје при работа и 

- да има вработено најмалку четири лица на неопре-
делено време, со полно работно време. 

(4) За добивање на лиценца - Г за привремени вра-
ботувања, приватната агенција за вработување треба да 
ги исполнува следниве услови: 

- да има банкарска гаранција во висина од 10.000 
евра во денарска противвредност, пресметана според 
средниот курс на Народната банка на Република Маке-
донија, 

- да располага со деловен простор на иста локација, 
во сопственост или под закуп, од најмалку 20м2, кој ги 
исполнува условите согласно прописите за безбедност 
и здравје при работа и 

- да има вработено најмалку две лица на неопреде-
лено време, со полно работно време. 

(5) Банкарската гаранција од ставовите (1), (2), (3) и 
(4) на овој член, банката ја доставува непосредно до 
министерството надлежно за работите од областа на 
трудот.       

(6) Банкарската гаранција не може да се повлече за 
периодот на важењето на лиценцата и дополнителни 
три месеци по истекот на важењето на лиценцата, без 
согласност на министерството надлежно за работите од 
областа на трудот. 

(7) Приватната агенција за вработување, е должна 
да го извести министерството надлежно за работите од 
областа на трудот за отворање на подружница во рок 
од пет дена од денот на запишувањето на подружница-
та во Централниот регистар на Република Македонија.    

 
Член 10 

(1) Банкарската гаранција ќе биде наплатена, докол-
ку приватната агенцијата за вработување со лиценца за 
привремени вработувања на работникот не му исплати-
ла плата и надоместоци на плата три месеци од денот 
на настанување на обврската. 

(2) Банкарската гаранција, во цел износ или де-
лумно, се наплатува по доставување на известување од 
страна на министерството надлежно за работите од об-

ласта на трудот, по претходно добиен записник од 
Државниот инспекторат за труд за неплатени плати и 
надоместоци на плати од страна на приватната агенци-
јата за вработување со лиценца за привремени вработу-
вања и доказ за неподмирени обврски по основ на пла-
ти и надоместоци на плати од Управата за јавни при-
ходи.  

(3) По извршен инспекциски надзор од Државниот 
инспекторат за труд во кој ќе се утврди периодот за ис-
плата на плати и надоместоци од плати и бројот на вра-
ботените на кои не им се исплатени платите и надомес-
тоците од плати, ќе се изврши наплатата  на средствата  
од  банкарската гаранција, согласно со закон, во обем 
на средствата од гаранцијата. 

 
Лиценци за посредување за вработување 

 
Член 11 

(1) За добивање на лиценца за посредување за вра-
ботување во земјата, приватната агенција за вработува-
ње треба да ги исполнува следниве услови: 

- да располага со деловен простор на иста локација, 
во сопственост или под закуп, од најмалку 30м2, кој ги 
исполнува условите согласно прописите за безбедност 
и здравје при работа и 

- да има вработено најмалку две лица на неопреде-
лено време, со полно работно време. 

(2) За добивање на лиценца за посредување за вра-
ботување во странство, приватната агенција за врабо-
тување треба да ги исполнува следниве услови:  

- да располага со деловен простор на иста локација, 
во сопственост или под закуп, од најмалку 30м2, кој ги 
исполнува условите согласно со прописите за безбед-
ност и здравје при работа и 

- да има вработено најмалку две лица на неопреде-
лено време, со полно работно време. 

(3) За добивање на лиценца за посредување за вра-
ботување во земјата и странство, приватната агенција 
за вработување треба да ги исполнува следниве услови: 

- да располага со деловен простор на иста локација, 
во сопственост или под закуп, од најмалку 40м2, кој ги 
исполнува условите согласно прописите за безбедност 
и здравје при работа и 

- да има вработено најмалку три лица на неопреде-
лено време со полно работно време. 

 
ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ВАЖНОСТ НА  

ЛИЦЕНЦАТА 
 

Член 12 
(1) Лиценците од членот 7 од овој закон, ги издава 

министерството надлежно за работите од областа на 
трудот, по претходно доставено барање од приватната 
агенција за вработување, со докази за исполнување на 
бараните услови од членовите 9 и 11 од овој закон, за 
соодветната лиценца, по претходно спроведен надзор 
од инспекторот за труд за исполнетоста на условите од 
членот 5 од овој закон. 

(2) Надзорот од ставот (1) на овој член, Државниот 
инспекторат за труд  го врши во рок од 15 дена од при-
емот на барањето за вршење на надзорот, доставено од 
страна на министерството надлежно за работите од об-
ласта на трудот. 

  
Член 13 

Лиценците од членот 7 од овој закон, министер-
ството надлежно за работите од областа на трудот ги 
издава во рок од 30 дена од денот на доставување на 
документите и доказите за исполнување на условите за 
добивање на лиценца. 

 
Член 14 

(1) Лиценците од членот 7 од овој закон, се издава-
ат со важност од две години, со можност за нивно про-
должување. 
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(2) Продолжувањето на важноста на лиценцата се 
врши со поднесување на барање до министерството 
надлежно за работите од областа на трудот, најдоцна 
60 дена пред истекот на важноста на лиценцата, со дос-
тавување на потребните документи за исполнување на 
условите за добивање на соодветната лиценца и по 
претходно извршен надзор од страна на Државниот 
инспекторат за труд и истата има важност по истекот 
на важноста на претходната лиценца. 

(3) По две последователни продолжувања, лиценца-
та се издава со важност од пет години, со можност за 
продолжување од пет години за секоја наредна издаде-
на лиценца, по барање на приватната агенција за врабо-
тување. 

(4) Лиценцата се издава и гласи на приватната 
агенција за вработување како правно лице. 

(5) Лиценцата мора да биде истакната во простори-
ите на приватната агенција за вработување. 

(6) Доколку во текот на времетраењето на лиценца-
та настанат промени на податоците содржани во ли-
ценцата, министерството надлежно за работите од об-
ласта на трудот ќе издаде нова лиценца за преостанато-
то време на важење на лиценцата, а претходно издаде-
ната лиценца ќе престане да важи. 

(7) Лиценцата може да се пренесе во целост или де-
лумно на друго лице. 

 
ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТ И ОДЗЕМАЊЕ  

НА ЛИЦЕНЦАТА 
 

Член 15 
(1) Лиценците од членот 7 од овој закон, престану-

ваат да важат и приватната агенција за вработување се 
брише од регистарот од членот 8 од овој закон, по 
службена должност, во следниве случаи: 

- со денот на истекот на важењето на лиценцата, 
ако не било побарано продолжување на лиценцата, сог-
ласно со овој закон или лиценцата не била продолжена 
поради неисполнување на условите утврдени со овој 
закон, 

- ако во рок од пет дена од настанувањето на проме-
ните во врска со условите за добивање на лиценца, 
приватната агенција за вработување не го извести за 
тоа министерството надлежно за работите од областа 
на трудот,   

- доколку во рок од 15 дена од денот на известува-
њето за настаната промена од алинејата 2 на овој став, 
приватната агенција за вработување не приложи доказ 
за повторно исполнување на условите, 

- ако приватната агенција за вработување дејноста 
ја врши спротивно на дејноста за која и е издадена ли-
ценцата,   

-  ако приватната агенција за вработување ги проме-
ни адресата и седиштето, а за тоа во рок од пет дена не 
го извести министерството надлежно за работите од 
областа на трудот, заради промени во регистарот и 
Централниот регистар на Република Македонија, 

-  ако на одговорното лице на приватната агенција 
за вработување му биде изречена мерка забрана за 
вршење дејност, должност или професија, 

- ако приватната агенција за вработување со ли-
ценца за привремени вработувања, на работниците со 
кои склучила договори за вработување, не им исплати-
ла плата и надоместоци на плата, три месеци од денот 
на настанувањето на обврската или платата и надомес-
тоците на плата не ги исплатува, согласно со закон, ко-
лективен договор, договорот за отстапување на работ-
ник и договорот за вработување,   

- ако приватната агенција за вработување со ли-
ценца за посредување за вработување во земјата и во 
странство, два месеци последователно или за три месе-
ци во текот на календарската година не достави до 
Агенцијата за вработување на Република Македонија, 
податоци согласно со членот 38 од овој закон,  

- по барање од страна на основачот на приватната 
агенција за вработување, а по претходно извршен 
инспекциски надзор од страна на Државниот инспекто-
рат за труд и со констатација дека ги исплатил платите 
и надоместоците на плата за вработените за последни-
от месец  или 

- ако приватната агенција за вработување со ли-
ценца за посредување работи спротивно на членот 38 
од овој закон. 

(2) Против решението на министерството надлежно 
за работите од областа на трудот за издадена, продол-
жена и одземена лиценца за привремени вработувања 
односно посредување, може да се изјави жалба во рок 
од 15 дена од приемот на решението, до Државната ко-
мисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен.   

(3) Жалбата од ставот (2) на овој член, не го одлага 
извршувањето на решението.  

 
Член 16 

(1) Со денот на престанокот на важноста на ли-
ценцата за привремени вработувања, престануваат да 
важат договорите за отстапување и договорите за вра-
ботување. 

(2) Приватната агенција за вработување е должна да 
ги одјави привремените агенциски работници првиот 
работен ден од денот на престанокот на лиценцата, во 
спротивно истите ќе бидат одјавени од страна на 
Агенцијата за вработување на Република Македонија, 
врз основа на записник од страна на Државниот 
инспекторат за труд.   

 
III. ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА 

 
Член 17 

Приватна агенција за вработување со лиценца за 
привремени вработувања врши привремени вработува-
ња за привремени работи кај друг работодавач, со на-
доместок, согласно со овој закон. 

 
Член 18 

Привремените вработувања се вршат врз основа на 
претходно склучени: 

- договор за отстапување на работник меѓу приват-
на агенција за вработување со лиценца за привремени 
вработувања и работодавач корисник и   

- договор за вработување склучен меѓу приватна 
агенција за вработување со лиценца за привремени вра-
ботувања и привремен агенциски работник кој се от-
стапува на работодавач корисник.    

 
Член 19 

Основните услови за работа и вработување на прив-
ремените агенциски работници кои треба да бидат ис-
полнети за времетраењето на нивното отстапување кај 
работодавачот корисник, се истите оние услови кои би 
се обезбедувале доколку работниците би биле вработе-
ни директно од страна на истиот работодавач, за из-
вршување на истата работа.   

 
Член 20 

Правата коишто произлегуваат од работниот однос, 
содржани во општите прописи за работните односи и без-
бедност и здравје при работа, се однесуваат и на привре-
мените агенциски работници од приватната агенција за 
вработување со лиценца за привремени вработувања. 

 
Член 21 

(1) Работодавачот корисник, е должен да ги инфор-
мира привремените агенциски работници, за времето 
додека се отстапени, за сите објавени огласи за слобод-
ни работни места кај работодавачот корисник, преку 
истакнување на јавните огласи на видно место кај ра-
ботодавачот корисник или по пат на електронска 
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пошта, смс порака или на веб страница на работодава-
чот корисник, за да  им обезбеди еднаква можност за 
вработување на определено или неопределено време, 
како и на другите работници.   

(2) Работодавачот корисник треба да обезбеди еднаков 
пристап на привремените агенциски работници до обуки-
те предвидени за вработените кај работодавачот корис-
ник, заради подобрување на нивните знаења и способнос-
ти за вработување и напредувањето во работата.   

 
Член 22 

Во договорите за вработување не може да се ут-
врдуваат одредби со кои се забранува или спречува 
склучување на договори за вработување меѓу работода-
вач корисник и привремен агенциски работник за вре-
ме на неговото отстапување и по неговото отстапу-
вање, а доколку договорите содржат вакви одредби, ис-
тите се неважечки и ништовни, од моментот на склучу-
вањето на договорот.   

 
Член 23 

Привремените агенциски работници имаат право на 
учество  преку свои претставници во телата кои ги 
претставуваат работниците, кои, согласно со пропи-
сите, се формираат кај работодавачот корисник, на ист 
начин како тие да биле директно вработени од работо-
давачот корисник, за истиот временски период.   

 
Член 24 

(1) Приватната агенција за вработување со лиценца 
за привремени вработувања, врз основа на договор за 
отстапување на работник на работодавачот корисник, 
отстапува работник за вршење на привремени работи 
во следниве случаи: 

-  замена на привремено отсутен работник, 
-  привремено зголемен обем на работа, 
-  сезонска работа, 
-  работа на проект, 
- специфични неконтинуирани работи кои не се дел 

од претежната дејност на работодавачот корисник или 
- непредвидливи краткотрајни активности што се 

јавуваат во вршењето на претежната дејност на работо-
давачот корисник, со вршење на краткотрајни вработу-
вања.   

(2) Договор за отстапување на работник за вршење 
на исти привремени работи може да се склучи за време 
додека трае потребата, но не подолго од две години, со 
или без прекин.   

(3) Приватната агенција за вработување не смее да 
отстапува работник за вршење на исти работи кај ист 
работодавач подолго од две години, со или без прекин.   

 
Член 25 

(1) Приватната агенција за вработување со лиценца 
за привремени вработувања врши наплата на надомес-
ток за услугите од работодавачот корисник. 

(2) Приватната агенција за вработување со лиценца 
за привремени вработувања не може да наплати надо-
месток за услугите за привременото вработување од 
лицата кои ги вработува и отстапува на работодавач 
корисник.   

 
ОТСТАПУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ПРИВРЕМЕНИ РАБОТИ 
 

Договор за отстапување на работник  
на работодавач корисник 

 
Член 26 

(1) Отстапувањето на работник за вршење на прив-
ремени работи се врши врз основа на договор за отста-
пување на работник кој го склучуваат приватната 
агенција за вработување со лиценца за привремени вра-
ботувања и работодавачот корисник.   

(2) Договорот за отстапување на работник задолжи-
телно се склучува во писмена форма.   

(3) Примерок од секој склучен договор за отстапу-
вање на работник се чува во работните простории на 
кои е регистирано седиштето на приватната агенција за 
вработување и на работодавачот корисник.   

(4) Договорот за отстапување на работник од ставот 
(1) на овој член, задолжително содржи: 

- податоци за договорните страни, 
- работно место и видот на работите кои ќе ги врши 

отстапениот работник, 
- местото во кое ќе се извршуваат работите, 
- податоци за работно време, распоред на работно 

време, работни часови, 
- број на работници кои се потребни на корисникот, 
- потребните квалификации на работниците за из-

вршување на работите, 
- податоци за висина на основната плата, 
- периодот за кој се бара отстапување на работникот, 
- лице за контакт од страна на работодавачот корис-

ник, 
- период во кој работодавачот корисник е должен 

да ги уплати средствата за плата и надоместоци на 
плата, согласно со закон и колективен договор, при 
што платата на привремениот агенциски работник не 
може да биде помала од платата на работник кај рабо-
тодавачот корисник на исти или слични работи, 

-  обврска на работодавачот корисник да достави на 
приватната агенција за вработување извештај за оства-
рени работни часови на работникот, 

- висината на надоместокот за услугите на приват-
ната агенција за вработување, 

-  обврска на работодавачот корисник да обезбеди 
исто ниво на заштита на здравје и безбедноста при ра-
бота на привремениот агенциски работник како и за 
другите работници и 

-  условите и начинот на користењето на одмори и 
отсуства на привремениот агенциски работник, соглас-
но со закон и колективен договор.   

(5) Договор од ставот (1) на овој член, не може да 
се склучи: 

- за замена на работник кај работодавачот корисник 
за време на штрајк, освен доколку не е обезбеден ми-
нимум процес на работа согласно со закон и 

- за отстапување на работник на друга приватната 
агенција за вработување со лиценца за привремени вра-
ботувања или од еден на друг работодавач корисник.   

 
Член 27 

(1) Приватната агенција за вработување со лиценца 
за привремени вработувања подготвува и доставува по-
себна пресметка за плата и надоместоци на плата, за 
вработените кај работодавачот корисник, за секој рабо-
тодавач корисник поединечно и за вработените во при-
ватната агенција за вработување поединечно.   

(2) Приватната агенција за вработување со лиценца 
за привремени вработувања е должна платата и надо-
местоците на плата на отстапениот привремен  
агенциски работник да му ги исплати согласно со закон 
и колективен договор. Ако работодавачот корисник из-
врши уплата на плата и надоместоци на плата пред ро-
кот утврден со закон и колективен договор, приватната 
агенција за вработување со лиценца за привремени вра-
ботувања може на привремениот агенциски работник 
да му исплати плата и надоместоци на плата наредниот 
ден од денот на приемот на уплатата од работодавачот 
корисник.   

 
Член 28 

Доколку работодавачот корисник не исплати една 
фактура кон приватната  агенција за вработување со 
лиценца за привремени вработувања, во рокот утврден 
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во договорот за отстапување, агенцијата има право ед-
нострано да ги раскине договорот за отстапување со 
работодавачот корисник и договорите за вработување 
со привремените работници, по претходно намирување 
на обврските од работен однос кон привремените 
агенциски работници и за ова да ги извести привреме-
ните агенциски работници и Државниот инспекторат за 
труд.    

 
Договор за вработување 

 
Член 29 

(1) Приватната агенција за вработување со лиценца 
за привремени вработувања, пред отстапувањето на ра-
ботникот кај работодавачот корисник, склучува дого-
вор за вработување со работникот кој се отстапува, 
согласно со прописите од областа на работните односи.   

(2) Договорот од ставот (1) на овој член, покрај еле-
ментите предвидени во прописите од областа на работ-
ните односи, задолжително треба да содржи и: 

-податоци за договорните страни, 
-период за кое работникот се отстапува на работо-

давачот корисник, 
- датум на почеток и завршеток на работата кај ко-

рисникот, 
- назив и седиште на работодавачот корисник, 
- местото на извршување на работата, 
- опис на работите кои работникот ќе ги врши кај 

работодавач корисник, 
-работното време (дневно и неделно), 
- висината на платата и 
- обврските на приватната агенција за вработување 

кон работникот во времето кога е отстапен на корисни-
кот.  

 
Член 30 

(1) Основната плата на привремениот агенциски ра-
ботник не може да биде помала од платата на работник 
кај работодавачот корисник на исти работи, а ако таков 
работник нема, од платата на работникот на слични ра-
боти од соодветната дејност.   

(2) Работодавачот корисник е должен на приватната 
агенција за вработување со лиценца за привремени вра-
ботувања да и даде точни податоци за висината на ос-
новната плата на привремениот агенциски работник.  

 
Член 31 

Работодавачот корисник во однос на привремениот 
агенциски работник се смета за работодавач, во смисла 
на примената на одредбите од овој и друг закон, како и 
прописите од областа на безбедност и здравје при ра-
бота и е одговорен за безбедноста и здравјето при рабо-
та на привремениот агенциски работник.   

 
Член 32 

(1) Привремениот агенциски работник е должен ра-
ботата да ја врши согласно со упатствата на работода-
вачот корисник. 

(2) Привремениот агенциски работник има право да 
ја одбие работата во случај кога: 

- работодавачот корисник не му обезбедува заш-
тита, согласно со прописите за безбедност и здравје 
при работа, 

- работодавачот корисник го преотстапува на друг 
работодавач корисник, спротивно на овој закон или 

-  работодавачот корисник го става во нееднаква по-
ложба по основ на расно или етничко потекло, бојата 
на кожата, полот, возраста, здравствената состојба, од-
носно инвалидност, религиозното, политичко или дру-
го убедување, членување во синдикатите, национално-
то или социјалното потекло, статус на семејството, 
имотната состојба, друг основ или заради други лични 
околности, согласно со  закон,  колективен договор или 
акт на работодавачот. 

(3) Привремениот агенциски работник за одбиената 
работа од ставот (2) на овој член, е должен писмено да 
ги извести работодавачот корисник, приватната 
агенција за вработување со лиценца за привремени вра-
ботувања и Државниот инспекторат за труд. 

 
Член 33 

(1) Договорот за вработување, приватната агенција 
за вработување со лиценца за привремени вработувања 
и привремениот агенциски работник, можат да го рас-
кинат пред истекот на времето за коешто е склучен, во 
случаи утврдени со закон, со отказен рок од најмалку 
седум дена или друг подолг рок кој страните ќе го до-
говорат, но не подолг од 30 дена.   

(2) Престанок на потребата за работник кај работо-
давачот корисник пред истекот на рокот наведен во до-
говорот, не може да биде причина за раскинување на 
договорот, ниту меѓу работодавачот корисник и при-
ватната агенцијата за вработување, ниту меѓу приват-
ната агенција за вработување и работникот, освен во 
случај на земјотрес, пожар, поплави и други елементар-
ни непогоди. 

 
IV. ПОСРЕДУВАЊЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
Член 34 

(1) Приватна агенција за вработување со лиценца за 
посредување за вработување, врши услуги на посреду-
вање за вработување со наплата, врз основа на договор 
склучен со потенцијален работодавач, под услови и во 
постапка утврдени со овој закон.   

(2)  Приватната агенција за вработување посредува-
њето го врши со наплата на  надоместокот на услугите 
за посредувањето од работодавачот.   

 
Член 35 

(1) Приватна агенција за вработување со лиценца за 
посредување за вработување, посредувањето го врши 
врз основа на барање доставено од потенцијалниот ра-
ботодавач за вработување на лица упатени за можно 
вработување за одредена работна позиција. 

(2) Приватната агенција за вработување, со лиценца 
за посредување за вработување врши: 

- информирање на барателите на работа за отворе-
ните понуди за работа, 

- претходни разговори за утврдување на квалифика-
циите на барателот на работа, 

- проверка на вештини и компетенции на баратели-
те на работа и 

- интервју (разговор) со потенцијален работодавач.   
 

Член 36 
(1) Посредување за вработување во земјата се врши 

врз основа на претходно склучен договор меѓу приват-
ната агенција за вработување со лиценца за посредува-
ње за вработување во земјата и работодавачот кај кого 
ќе биде упатено лицето за можно вработување во зем-
јата.   

(2) Со договорот од ставот (1) на овој член, задол-
жително се утврдуваат условите и начинот во врска со 
посредувањето за вработување во земјата, како и усло-
вите за вработување.   

(3) Договорот за посредување за вработување во 
земјата, задолжително ги содржи следниве елементи: 

- полн назив на правното односно физичкото лице-
потенцијален работодавач, седиште и држава, 

- одговорно лице кај потенцијалниот работодавач, 
- услови за вработување согласно со општите про-

писи за работните односи  (работни часови, работно 
место, висина на плата и начин на исплата, услови за 
работа и слично) и 

- правата, обврските и одговорностите на приватна-
та агенција за вработување и работодавачот кај кого ќе 
биде упатено лицето за можно вработување во земјата.   
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(4) Работодавачот има обврска да ја извести приват-
ната агенција за вработување со лиценца за посредува-
ње за вработување во земјата за резултатот од интер-
вјуто за вработување со лицето упатено на разговор за 
можно вработување. 

(5)  Работодавачот врши избор со кои од упатените 
лица ќе склучи договор за вработување.   

(6) Доколку работодавачот не изврши избор од упа-
тените лица за можно вработување, може да побара 
приватната агенција за вработување со лиценца за по-
средување за вработување во земјата, да упати други 
лица. 

(7) Лицето кое се упатува за можно вработување во 
земјата, има право на надомест од страна на работода-
вачот за неисполнетите обврски од договорот за врабо-
тување, односно надоместок од приватната агенција за 
вработување со лиценца за посредување за вработува-
ње во земјата за неисполнетите обврски од договорот 
за посредување.   

                                                                     
Член 37 

(1) Посредување за вработување во странство се 
врши врз основа на претходно склучен договор меѓу 
приватната агенција за вработување со лиценца за по-
средување за вработување во странство и потенцијал-
ниот работодавачот од странство со кого ќе биде орга-
низирано интервју за можно вработување на барателот 
на работа, кој аплицирал за вработување преку приват-
ната агенција за вработување со лиценца за посредува-
ње за вработување во странство.   

(2) Со договорот од ставот (1) на овој член, задол-
жително се утврдуваат условите и начинот во врска со 
посредувањето за вработување во странство.  

(3) Договорот за посредување за вработување во 
странство задолжително ги содржи следниве елементи: 

- полн назив на правното односно физичкото лице-
потенцијален работодавач, седиште и држава; 

- одговорно лице кај потенцијалниот работодавач; 
- услови за вработување уредени со законодавство-

то на државата во која барателот на работа ќе биде упа-
тен (работни часови, работно место, висина на плата и 
начин на исплата, услови за работа, како и услови за 
сместување и други услови согласно законодавството 
на земјата во која се упатува барателот на работа);  

- услови за репатријација (во случај на раскинување 
на договорот за вработување) и 

- други општи услови кои се поврзани со посреду-
вањето при вработување и правата, обврските и одго-
ворностите на приватната агенција за вработување со 
лиценца за посредување за вработување во странство и 
работодавачот кај кого ќе биде упатено лицето за мож-
но вработување во странство.   

(4) Приватната агенција за вработување со лиценца 
за посредување за вработување во странство пред упа-
тување на лице за можно вработување во странство, со 
лицето барател на работа склучува договор за посреду-
вање во кој се утврдуваат меѓусебните права и обврски 
во врска со посредувањето за вработување. 

(5) Договорот од ставот (4) на овој член, треба да ги 
содржи сите важни информации во врска со: работната 
понуда доставена од работодавачот, работната пози-
ција, висината на платата и начинот на исплата, усло-
вите за работа и начинот на обештетување на двете 
страни за непочитување на договорот за посредување. 

(6) Приватната агенција за вработување со лиценца 
за посредување за вработување во странство има об-
врска да обезбеди договор за вработување од страна на 
потенцијалниот работодавачот и истиот да го достави 
на увид на барателот на работа и да му понуди свое-
рачно да го потпише. 

(7) По исклучок од ставот (6) на овој член, за рабо-
та на брод, агенцијата за вработување која врши посре-
дување за вработување во странство има обврска да го 

запознае барателот на работа со содржината на догово-
рот пред заминувањето, а барателот на работа догово-
рот за вработување го потпишува со самото пристигну-
вање на брод.  

(8) Лицето кое се упатува за можно вработување во 
странство, има право на надомест од страна на работо-
давачот за неисполнетите обврски од договорот за вра-
ботување, односно надомест од приватната агенција за 
вработување со лиценца за посредување за вработува-
ње во странство за неисполнетите обврски од догово-
рот за посредување. 

  
Член 38 

(1) Приватната агенција за вработување со лиценца 
за посредување за вработување во странство е должна, 
најдоцна до петти во тековниот месец за претходниот 
месец, да достави податоци за лицата упатени за врабо-
тување во странство, до Агенцијата за вработување.   

(2) Приватната агенција за вработување со лиценца 
за посредување за вработување во странство, е должна 
да чува примерок од потпишаните договори во врска 
со посредувањето согласно со прописите за архивско 
работење во работните простории на кои е регистирано 
седиштето на агенцијата.  

 
Член 39 

(1) Приватната агенција за вработување со лиценца 
за посредување за вработување не може да: 

- ги принудува лицата упатени за можни вработува-
ња кај потенцијалниот работодавач да ја прифатат по-
нудената работа,   

- го принудува потенцијалниот работодавач да го 
прифати како работник лицето упатено за можно вра-
ботување,   

-   користи детски труд при посредувањето за мож-
но вработување и  

- го навредува достоинството и моралот на лицата 
упатени за можно вработување.   

(2) Приватната агенција за вработување со лиценца 
за посредување за вработување е должна, пред да го 
склучи договорот за посредување, правилно и навреме-
но писмено да ги извести лицата за можни вработува-
ња и за условите за  понудената работа.   

 
Член 40 

За сите права од работен однос кои не се уредени со 
овој закон, се применуваат одредбите од општите про-
писи за работни односи. 

 
V. ЕДУКАЦИЈА И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Едукација 

 
Член 41 

(1) Доколку при вршењето на инспекциски надзор 
инспекторот на трудот утврди дека е сторена неправил-
ност од членовите 9 став (7),  14 став (5), член 16 став 
(2), член 18 став (1) алинеја 1, член 21 ставови (1) и (2), 
член 23, член 34 став (1),  член 36 став (1), член  37 
став (1) и член 39 став (2) од овој закон, е должен да 
состави записник, во кој ќе ја утврди сторената непра-
вилност, со укажување за отстранување на утврдената 
неправилност во рок од осум дена и со истовремено 
врачување на покана за спроведување на едукација на 
лицето или работодавачот каде е утврдена неправил-
носта при вршењето на инспекцискиот надзор. 

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, 
како и начинот на спроведување на едукацијата ги про-
пишува министерот надлежен за работите од областа 
на трудот. 

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Држав-
ниот инспекторат за труд, во рок не подолг од осум де-
на од денот на спроведувањето на инспекцискиот над-
зор. 
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(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе ут-
врдени исти или истородни неправилности, за еден или 
за повеќе работодавачи. 

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или рабо-
тодавачот над кој се спроведува едукацијата, не се јави 
на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спрове-
дена. 

(6) Доколку лицето или работодавачот над кој се 
спроведува едукација се јави на закажаната едукација и 
истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос 
на утврдената неправилност. 

(7) Доколку инспекторот на трудот при спроведува-
ње на контролниот надзор утврди дека се отстранети 
утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, 
донесува заклучок со кој ја запира постапката на 
инспекциски надзор. 

(8) Доколку инспекторот на трудот при спроведува-
ње на контролниот надзор утврди дека не се отстране-
ти утврдените неправилности од ставот (1) на овој 
член, поднесува барање за поведување на прекршочна 
постапка пред прекршочната комисија. 

(9) Државниот инспекторат за труд води евиденција 
за спроведената едукација, на начин пропишан од ми-
нистерот надлежен за работите од областа на трудот. 

 
Прекршочни одредби 

 
Член 42 

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на правното 
лице во приватна агенција за вработувања, со лиценца 
за привремени вработувања, ако: 

- има склучено повеќе активни договори за привре-
мени вработувања од предвидениот број согласно со 
лиценцата за склучување на договори која ја поседува 
(член 7 став (3)),  

-  го намали бројот на вработени, согласно со чле-
нот 9 од овој закон или намалениот број на вработени 
не го пополни во рок подолг од 15 дена (член 15 став 
(1) алинеja 3), 

- приватната агенција за вработување врши дејност 
спротивна на дејноста за која е издадена лиценцата 
(член 15 став (1) алинеја 4), 

- приватната агенција за вработување на вработени-
те не им исплати плата и надоместоци на плата, три ме-
сеци од денот на настанување на обврската (член 15  
став 1 алинеја 7), 

- во договорот за вработување со привремениот 
агенциски работник, стави одредба со која се забранува 
или спречува склучување на договор за вработување 
помеѓу привремениот агенцискиот работник и работо-
давачот корисник (член 22), 

- склучи договор за вработување со привремениот 
агенциски работник за исти привремени работи  со 
прекин или без прекин во подолг рок од предвидениот 
со овој закон (член 24  став (2) и (3)), 

- наплати надоместок  за услугите од привремените 
агенциски работници за извршеното вработување (член 
25 став (2)), 

- не склучи договорот за отстапување на привреме-
ните агенциски работници, не го склучи во  писмена 
форма  и не  чува  примерок  од истиот во  своите ра-
ботни простории на кои е регистирано седиштето на 
приватната агенција за вработување и на работодава-
чот корисник (член 26 ставови  (1), (2) и (3)), 

 - договорот за отстапување на работник склучен со 
работодавачот корисник задолжително не ги содржи 
предвидените податоци согласно со овој закон (член 26 
став (4)), 

- склучи договор за отстапување  на привремен 
агенциски работник спротивно на овој закон (член 26 
став (5) алинеи 1 и 2), 

- не изготвува и не доставува посебна пресметка  за 
плата и надоместоци на плата за вработените агенцис-
ките работници кај работодавачот корисник за секој 
работодавач корисник поединечно и за вработените во 
приватна агенција за вработувања со лиценца за прив-
ремени вработувања, поединечно (член 27 став (1)), 

 - не му исплати плата и надоместоци на плата на 
отстапениот привремен агенциски работник првиот ра-
ботен ден од денот на уплатата на средствата од страна 
на работодавачот корисник (член 27 став (2)), 

- не ги исплати обврските за плата и надоместоци 
на плата спрема отстапениот  привремен агенциски ра-
ботник, односно доколку работодавачот корисник не 
исплати една фактура кон  приватната агенција за вра-
ботување (член 28), 

- не склучи договор за вработување со работникот 
пред отстапување на работникот кај работодавачoт ко-
рисник согласно прописите од областа на работните 
односи  (член 29 став (1)), 

- склучи договор за вработување со работникот кој 
се отстапува на работодавачот корисник, без да ги сод-
ржи сите елементи утврдени со овој закон (член 29 
став (2)), 

- склучи договор за привремениот агенциски работ-
ник со основна плата помала од основната плата на ра-
ботникот кај работодавачот корисник што работи на 
исти работи , а ако таков нема, кој работи на слични 
работи  (член 30 став (1)), 

- го раскине договорот за вработување со привреме-
ниот агенциски работник во друг отказен рок од  отказ-
ниот рок утврден со овој закон (член 33 став (1)) и 

 - му го раскине договорот за вработување на прив-
ремениот агенциски работник пред истекот на рокот 
утврден во договорот поради престанокот на потребата 
од привремен агенциски работник на работодавачот 
корисник, освен во случај на земјотрес, пожар, поплави 
и други елементарни непогоди (член 33 став (2). 

(2)  Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на одговорното лице во правното лице.                                                 

                                                                          
Член 43 

(1) Глоба во износ до 2.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на правното 
лице приватна агенција за вработувања со лиценца за 
привремени вработувања, ако: 

-  не го извести министерството надлежно за рабо-
тите од областа на трудот за отварање на подружница 
во рок од пет дена од денот на отварањето (член 9 став 
(7)), 

- при престанок на лиценцата, согласно овој закон, 
не ги одјави привремените агенциски работници  (член 
16 став (2)) и 

-  отстапи привремен агенциски работник на рабо-
тодавачот корисник, без да има склучено  договор за 
вработување (член 18 став (1) алинеја 2). 

(2)  Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на одговорното лице во правното лице. 

 
Член 44 

(1) Глобa во износ од 3.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на работодавачот корис-
ник на привремените агенциски работници, ако: 

- не обезбеди исти основни услови за работа и вра-
ботување на отстапените привремени агенциски работ-
ници како за своите вработени (член 19), 

- не ги информира привремените агенциски работ-
ници за сите објавени огласи за слободни работни мес-
та со истакнување на јавниот оглас на видно место во 
своите работни простории, по електронска пошта или 
СМС пораки (член 21 став (1)), 
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 - не обезбеди еднаков пристап  на привремените 
агенциски работници  до обуките предвидени  како за  
своите  вработени (член 21 став (2)), 

- склучи договор за отстапување на работникот со 
работодавачот корисник, спротивно на овој закон (член 
24 став (1) алинеи 1-6), 

- примерок од секој склучен договор за отстапува-
ње на привремените агенциски работници не чува во 
работните простории на кои е регистирано седиштето 
на приватната агенција за вработување и на работода-
вачот корисник  (член 26 став (3)), 

 - работодавачот корисник отстапениот привремен 
агенциски работник го преотстапи на друг работодавач 
корисник (член 26 став (5) алинеја 2), 

-  не исплати една фактура кон приватната агенција 
за вработување со лиценца во рокот утврден во догово-
рот за отстапување (член 28), 

-   не даде точни податоци  на приватната агенција 
за вработување со лиценца за  привремени вработува-
ња за висината на основната плата за работното место 
или на него слично ако нема такво работно место  на 
кое работи привремениот агенциски  работник (член 30  
став (2)), 

- работодавачот корисник го става привремениот 
агенциски работник во нееднаква положба согласно со 
овој закон, друг закон, колективен договор и акт на ра-
ботодавачот корисник (член 31 став (3) алинеја 3)  и 

- го раскине договорот со приватната агенција за 
вработувања со лиценца за привремени вработувања, 
пред истекот на рокот утврден во договорот поради не-
мање  потреба од привремен агенциски работник на ра-
ботодавачот корисник, освен во случај на виша сила 
(член 33 став (2)). 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на одговорното лице во правното лице. 

(3) Глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ста-
вот (1) на овој член на работодавач-физичко лице. 

 
Член 45 

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на правното 
лице-приватна агенција за вработувања со лиценца за 
посредување за вработување, ако: 

-  приватната агенција за вработување со лиценца за 
посредување, два месеца последователно или три месе-
ци во календарската година, не достави до Агенцијата 
за вработување на Република Македонија податоци за 
лицата упатени за можно вработување, согласно со 
членот 38 од овој закон (член 15 став (1) алинеја 8), 

- започне да врши услуги за посредување за врабо-
тување без да потпише договор за посредување со по-
тенцијалниот работодавач во кој се утврдени условите 
за вработување (член 36 став (2)), 

- бара или наплати надоместок за услугата за посре-
дување од лицето упатено за можно вработување (член 
34 став (3)), 

- посредувањето за вработувањето го врши спро-
тивно на овој закон (член 35 став (1) и (2)), 

- склучи договор со потенцијален работодавач за 
посредување за  вработување во земјата во кој не се 
уредени условите и начинот за вработување со посре-
дување во земјата (член 36 став (2)), 

- склучи договор со потенцијалниот работодавач во 
земјата, кој не ги содржи елементите утврдени во овој 
закон (член 36 став (3)), 

- склучи договор со потенцијален работодавач за 
посредување за  вработување  во кој не се уредени ус-
ловите и начинот за вработување со посредување во 
странство (член 37 став (2)),  

- склучи договор со потенцијалниот работодавач во  
странство кој не ги содржи потребните елементи ут-
врдени во овој закон (член 37 став (3)), 

- не склучи  договор за посредување во странство 
со лицето барател на работа, за меѓусебно утврдување 
на правата и обврските или договорот не ги содржи си-
те потребни податоци утврдени со овој закон (член 37 
став (4) и (5)), 

- не обезбеди пред-договор за вработување  со по-
тенцијалниот работодавач од странство, согласно со 
овој закон или пред-договорот не го достави на увид на 
барателот на работата, со понуда за негово своерачно 
потпишување (член 37 став (6)), 

-  не му исплати надомест согласно со договорот за 
посредување на лицето кое се упатува за можно врабо-
тување во странство (член 37 став (8)), 

 - ги принудува лицата упатени за можни вработу-
вања кај потенцијалниот работодавач да ја прифатат 
понудената работа (член 39 став (1) алинеја 1), 

- го принудува потенцијалниот работодавач да го 
прифати да работи лицето упатено за можно вработу-
вање (член 39 став (1) алинеја 2), 

- користи детски труд при посредување за можно 
вработување (член 39 став (1)  алинеја 3), 

- го навредува достоинството и моралот на лицата 
упатени за можни вработувања (член 39 став (1) алине-
ја 4) и 

 - неправилно и ненавремено ги информира лицата 
за можни вработувања за условите за  понудената рабо-
та (член 39 став (2)). 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на одговорното лице во правното лице. 

 
Член 46 

(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на правното 
лице-приватна агенција за вработувања со лиценца за 
посредување за вработување, ако: 

- не достави податоци до Агенцијата за вработува-
ње на Република Македонија, до петти во тековниот 
месец за претходниот месец, за лицата упатени во 
странство (член 38 став (1)) и 

- не ги чува договорите за посредување согласно со 
одредбите за архивско работење во  работните просто-
рии на кои е регистрирано седиштето на агенцијата 
(член 38 став (3)). 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на одговорното лице во правното лице. 

 
Член 47 

(1) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на правното лице како по-
тенцијален работодавач, ако: 

- потпише договор со приватната агенција за врабо-
тување, со лиценца за посредување во земјата, во кој не 
се содржани  условите за вработување со лицето упате-
но за можно вработување (член 36 став (2)),  

- не ја информира приватната агенција за вработу-
вање со лиценца за посредување за резултатот од ин-
тервјуто за вработување со упатеното лице за разговор 
за можно вработување (член 36 став (3)), 

- не склучи договор со избраното лице упатено за 
можно вработување (член 36 став (4)) и 

- не му ги исплати договорените обврски, согласно 
со договорот за вработување, што го склучило со лице-
то упатено за можно вработување (член 36 став (5)). 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на одговорното лице во правното лице. 

(3) Глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ста-
вот (1) на овој член на работодавач-физичко лице. 
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Член 48 
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на овластено-
то службено лице од органот кој ја води постапката и 
надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и 
податоците, ако: 

- не ги прибави доказите во рок од три дена од де-
нот на приемот на барањето (член 5 став (2)), 

- не ги достави бараните докази и податоци во рок 
од три дена од денот на приемот на барањето (член 5 
став 3) и 

- не одлучи по барањето во рок од 30 дена од денот 
на приемот на барањето (член 13). 

                                
Член 49 

За прекршоците утврдени во членовите 42, 43, 44, 
45, 46 и 47 од овој закон прекршочна постапка води и 
прекршочна санкција изрекува прeкршочниот орган – 
Прекршочна  комисија, во рамките на министерството 
надлежно за работите од областа на трудот.  

 
Порамнување 

 
Член 50 

Доколку при вршење на инспекциски надзор над 
примената на овој закон се утврди повреда која е ут-
врдена како прекршок со овој закон, од страна на ов-
ластеното службено лице на сторителот на прекршокот 
задолжително ќе му се понуди постапка за порамну-
вање, согласно со Законот за прекршоците.   

 
Одмерување на казна 

 
Член 51 

Одмерувањето на висината на глобата за правното 
лице се врши согласно со Законот за прекршоците. 

 
Член 52 

Државниот инспекторат за труд, за извршените 
контроли изготвува квартални извештаи, кои се објаву-
ваат на веб страницата на министерството надлежно за 
работите од областа на трудот и на веб страницата на 
Државниот инспекторат за труд. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 53 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престанува да важи Законот за агенциите за привреме-
ни вработувања („Службен весник на Република Маке-
донија” број 49/2006, 102/2008, 145/10, 136/11, 13/13, 
38/14, 98/15, 147/15, 27/16, 119/16 и 21/18).  

 
Член 54 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 55 

(1) Постојните агенции за привремени вработувања 
и агенциите за посредување за вработување,  се  долж-
ни да поднесат барање согласно со овој закон за изда-
вање на лиценца од членот 7 став (1) од овој закон,  во 
рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон.  

(2) На постојните агенции за привремени вработу-
вања и агенциите за посредување за вработување ко-
ишто нема да поднесат барање во рокот од ставот (1) 
на овој член, ќе им престанат со важност лиценците из-
дадени пред денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

Член 56 
Започнатите постапки до денот на влегувањето во 

сила на овој закон, ќе завршат согласно со Законот за 
агенциите за привремени вработувања („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 49/2006, 102/2008, 
145/10, 136/11, 13/13, 38/14, 98/15, 147/15 и 27/16) и За-
конот за вработувањето и осигурување во случај на 
невработеност („Службен весник на Република Маке-
донија" број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 
37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 
50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 
113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15,  27/16, 119/16 и 
21/18). 

 
Член 57 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

____________ 
 

L I GJ 
PËR AGJENCI PRIVATE PËR PUNËSIM 

 
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen kushtet dhe procedura për 
themelim dhe punë të agjencive private për punësim.  

 
Neni 2 

(1) Agjencia private për punësim themelohet për 
kryerjen e një ose më tepër punëve si në vijim: 

- punësim i përkohshëm,  
- ndërmjetësim për punësim në vend, 
- ndërmjetësim për punësim jashtë vendit dhe  
- ndërmjetësim për punësim në vend dhe jashtë vendit.  
(2) Agjencia private për punësim nuk mund të kryej 

veprimtari tjetër përveç veprimtarisë për të cilën është 
regjistruar.  

(3) Agjencia private për punësim mund të arkëtojë 
kompensim për shërbimet e kryera kryesisht nga 
punëdhënësi shfrytëzues ose punëdhënës potencial.   

 
Definicione 

 
Neni 3 

(1) Shprehjet e caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë 
domethënien në vijim: 

1. "Agjencia private për punësim" është person juridik 
që në përputhje me ligj, kryen punësime të përkohshme 
dhe / ose ndërmjetësim për punësim me arkëtim; 

2. "Punëdhënësi shfrytëzues" është person juridik ose 
fizik për të cilin dhe nën mbikëqyrjen dhe menaxhimin e të 
cilit punon punëtori  i përkohshëm i agjencisë; 

3. "Punëtori i përkohshëm i agjencisë" është punëtori i 
cili në bazë të marrëveshjes së lidhur për punësim me 
agjencinë private për punësim me licencë për punësime të 
përkohshme, i kaluar për punë të përkohshme te 
punëdhënësi shfrytëzues që të punojë nën mbikëqyrjen dhe 
menaxhimin e tij; 

4. "Periudha e kalimit" nënkupton periudhën në të cilën 
punëtori i agjencisë së përkohshme ka kaluar për punë të 
përkohshme tek punëdhënësi shfrytëzues; 

5. "Punëdhënësi potencial" është person juridik ose 
fizik në vend ose jashtë vendit, te i cili dërgohet personi 
për punësim të mundshëm; 

6. "Kërkuesi i punës" është person fizik i cili është 
shfrytëzues i shërbimeve të agjencisë private për punësim, 
për punësimin e tij të mundshëm; 

7."Personi i dërguar për punësim të mundshëm" është 
person fizik i cili dërgohet te punëdhënësi potencial për 
punësimin e tij të mundshëm, në bazë të  marrëveshjes së 
lidhur me agjencinë private për punësim e cila kryen 
ndërmjetësim për punësim; 
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8. "Kushtet themelore për punë dhe punësim" paraqesin 
kushte për punë dhe punësim të përcaktuara me ligj, 
marrëveshje kolektive dhe akte të punëdhënësit 
shfrytëzues, të cilët i referohen kohëzgjatjes së orarit të 
punës, punës jashtë orarit, pauzave, periudhave të pushimit, 
punës së natës, festave dhe kompensimeve; 

9. "Ndërmjetësimi për punësim" është veprimtari e 
agjencisë private për punësim me licencë për ndërmjetësim 
për punësim në vend dhe / ose jashtë vendit, për 
përmbushjen e kërkesave të punëdhënësit potencial dhe 
kërkuesit të punës për punësim. 

10."Punësimi afatshkurtër" është punësimi në bazë të 
marrëveshjes për punësim të përkohshëm të punëtorit të 
agjencisë nga ana e agjencisë private për punësim, me 
kohëzgjatje më së shumti deri 90 orë pune gjatë muajit. 

(2) Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen në raste të 
ndërmjetësimit për punësimin e studentëve jashtë vendit 
gjatë periudhës së studimeve. 

  
Neni 4 

(1) Agjencitë private për punësim kanë trajtim të 
barabartë me Agjencinë për Punësim të Republikës së 
Maqedonisë në ndërmjetësimin për punësim dhe qasjen në 
bazën e të dhënave për personat e papunësuar në Agjencinë 
për Punësim të Republikës së Maqedonisë, për zgjedhjen e 
kandidatëve për punësim. 

(2) Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë 
dhe agjencitë private për punësim shkëmbejnë 
informacione ndërmjet veti për vendet e lira të punës dhe 
dërgimin e personave të papunësuar për punësim. 

(3) Shkëmbimi i informatave nga paragrafi (2) i këtij 
neni kryhet në formë elektronike, në bazë të marrëveshjes 
së lidhur paraprakisht. 

 
II. PROCEDURA PËR THEMELIMIN E AGJENCISË 

PRIVATE PËR PUNËSIM 
 

Neni 5 
(1) Agjenci private për punësim mund të themelojë 

personi fizik ose juridik në kushte dhe në procedurën e 
parashikuar në këtë ligj. 

(2) Personi fizik mund të themelojë agjenci private për 
punësim nëse i plotëson kushtet në vijim: 

- ka së paku arsimin e mesëm dhe 
- nuk i është shqiptuar masë ndalim për kryerjen e 

veprimtarisë.  
(3) Personi juridik mund të themelojë agjenci private 

për punësim, nëse është i regjistruar në pajtim me Ligjin 
për shoqëritë tregtare dhe nëse i plotëson kushtet e 
përcaktuara me këtë ligj. 

 
Neni 6 

(1) Procedura për themelimin e agjencisë private për 
punësim ngrihet me paraqitjen e kërkesës në ministrinë 
kompetente për punët nga sfera e punës. 

(2) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës 
dhe dokumentacionin e nevojshëm për themelimin e 
agjencisë private për punësim i përcakton ministri 
kompetent për punët nga sfera e punës. 

(3) Përmbushjen e kushteve nga neni 5 i këtij ligji, e 
përcakton Komisioni, i formuar nga ministri kompetent për 
punët nga sfera e punës. 

(4) Me propozimin e Komisionit nga paragrafi (3) i 
këtij neni, ministri kompetent për punës nga sfera e punës 
miraton aktvendim për themelimin e agjencisë private për 
punësim, në bazë të së cilës bëhet regjistrimi në Regjistrin 
Qendror të Republikës së Maqedonisë. 

(5) Me regjistrimin në Regjistrin Qendror të Republikës 
së Maqedonisë, agjencia private për punësim do të marrë 
cilësinë e personit juridik. 

(6) Pas regjistrimit në Regjistrin Qendror të Republikës 
së Maqedonisë, agjencia private për punësim ministrisë 
kompetente për punët nga sfera e punës ia dorëzon të gjitha 
dokumentet e nevojshme dhe dëshmitë e nevojshme për 
përmbushjen e kushteve të nevojshme për marrjen e secilës 
licencë adekuate nga nenet 9 dhe 11 të këtij ligji. 

(7) Agjencia private për punësim nuk mund të fillojë 
punën para regjistrimit në Regjistrin Qendror të Republikës 
së Maqedonisë dhe marrjes së licencës përkatëse të lëshuar 
nga ministria kompetente për punët nga sfera e punës. 

(8) Nëse nuk plotësohen kushtet e përcaktuara në nenin 
5 të këtij ligji, ministria kompetente për punët nga sfera e 
punës do të miratojë aktvendim për refuzimin e kërkesës. 

(9) Kundër aktvendimeve nga paragrafët (4) dhe (8) të 
këtij neni, mund të paraqitet ankesë në afat prej 15 ditësh 
nga pranimi i  aktvendimit, në Komisionin Shtetëror për 
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë 
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë. 

 
LICENCA 

 
Neni 7 

(1) Ministria kompetente për punët nga sfera e punës 
lëshon licenca për:  

- punësime të përkohshme,  
- ndërmjetësim për punësim në vend, 
- ndërmjetësim për punësim jashtë vendit dhe  
- ndërmjetësim për punësim në vend dhe jashtë vendit. 
(2) Për punësime të përkohshme lëshohen licencat në 

vijim:  
- LICENCA A-për lidhjen e marrëveshjeve për 

punësime të përkohshme për mbi 500 punëtorë të 
përkohshëm të agjencisë,  

- LICENCA B - për lidhjen e marrëveshjeve për 
punësime të përkohshme nga 251 deri 500 punëtorë të 
përkohshëm të agjencisë, 

- LICENCA V - për lidhjen e marrëveshjeve për 
punësime të përkohshme nga 101 deri 250 punëtorë të 
përkohshëm të agjencisë dhe  

- LICENCA G - për lidhjen e marrëveshjeve për 
punësime të përkohshme deri 100 punëtorë të përkohshëm 
të agjencisë. 

(3) Numri i marrëveshjeve të lidhura për punësim të 
përkohshëm të cilat janë përcaktuar në paragrafin (2) të 
këtij neni, kanë të bëjnë me numrin e marrëveshjeve aktive 
për punësime të përkohshme dhe i njëjti nuk duhet ta 
tejkalojë numrin e marrëveshjeve për të cilat është dhënë 
licenca përkatëse për kryerjen e punësimeve të 
përkohshme, në çdo moment në muajin rrjedhës. 

(4) Agjencia private për punësim mund njëkohësisht të 
ketë licencë për punësime të përkohshme dhe licencë për 
ndërmjetësim të punësimit, nëse i plotëson kushtet për 
marrjen e secilës licence në veçanti. 

 
Neni 8 

(1) Ministria kompetente për punët nga sfera e punës 
mban regjistër të agjencive private për punësim.   

(2) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së 
regjistrit nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton ministri 
kompetent për punët nga sfera e punës. 

(3) Inspektorati Shtetëror për Punë kryen mbikëqyrje 
mbi zbatimin e këtij ligji.  

(4) Ministria kompetente për punët nga sfera e punës 
kryen mbikëqyrje mbi punën e agjencive private për 
punësim.  

(5) Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë 
i siguron qasje personit të autorizuar nga ministria 
kompetente për punët nga sfera e punës në sistemin 
elektronik, me qëllim të verifikimit të numrit të punëtorëve 
tek agjencitë private për punësim. 

   
KUSHTE PËR MARRJEN E LICENCËS 

 
Licenca për punësime të përkohshme 

 
Neni 9 

(1) Për marrjen e licencës - A për punësime të 
përkohshme, agjencia private për punësim duhet t’i 
plotësojë kushtet në vijim: 
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-  të ketë garanci bankare në lartësi prej 50.000 euro në 
kundërvlerë në denarë, e llogaritur sipas kursit të mesëm të 
Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, 

- të ketë hapësirë afariste në të njëjtin lokacion në 
pronësi apo me qira, prej së paku 60 m², që i plotëson 
kërkesat në përputhje me rregullat për sigurinë dhe 
shëndetin në punë dhe 

- të ketë së paku gjashtë persona të punësuar me kohë 
të pacaktuar me orar të plotë pune.  

(2) Për marrje të licencës - B për punësime të 
përkohshme, agjencia private për punësim duhet t’i 
plotësojë kushtet në vijim: 

- të ketë garanci bankare në lartësi prej 30.000 euro në 
kundërvlerë me denarë, e llogaritur sipas kursit të mesëm 
të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, 

- të disponojë me hapësirë afariste në të njëjtin 
lokacion, në pronësi apo me qira, prej së paku 50 m², që i 
plotëson kushtet në përputhje me rregullat për sigurinë dhe 
shëndetin në punë dhe 

- të ketë së paku pesë persona me kohë të pacaktuar, 
me orar të plotë pune.  

(3) Për marrje të licencës - V për punësime të 
përkohshme, agjencia private për punësim duhet t’i 
plotësojë kushtet në vijim: 

- të ketë garanci bankare në lartësi prej 20.000 euro në 
kundërvlerë me denarë, e llogaritur sipas kursit të mesëm 
të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, 

- të disponojë me hapësirë afariste në të njëjtin 
lokacion, në pronësi apo me qira, prej së paku 40 m², që i 
plotëson kushtet në përputhje me rregullat për sigurinë dhe 
shëndetin në punë dhe 

- të ketë së paku katër persona të punësuar me kohë të 
pacaktuar, me orar të plotë pune.  

(4) Për marrje të licencës - G për punësime të 
përkohshme, agjencia private për punësim duhet t’i 
plotësojë kushtet në vijim: 

- të ketë garanci bankare në lartësi prej 10.000 euro në 
kundërvlerë me denarë, e llogaritur sipas kursit të mesëm 
të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, 

- të disponojë me hapësirë afariste në të njëjtin 
lokacion, në pronësi apo me qira, prej së paku 20 m², qe i 
plotëson kushtet në përputhje me rregullat për sigurinë dhe 
shëndetin në punë dhe 

- të ketë së paku dy persona të punësuar me kohë të 
pacaktuar, me orar të plotë pune.  

(5) Garancinë bankare nga paragrafët (1), (2), (3) dhe 
(4) të këtij neni, banka e dorëzon tek ministria kompetente 
për punët nga sfera e punës. 

(6) Garancia bankare nuk mund të tërhiqet për 
periudhën e vlefshmërisë së licencës edhe tre muaj shtesë 
pas skadimit të vlefshmërisë së licencës pa pëlqimin e 
ministrisë kompetente për punët nga sfera e punës. 

(7) Agjencia private për punësim është e detyruar ta 
njoftojë ministrinë kompetente për punët nga sfera e punës 
për hapjen e filialit në afat prej 5 ditëve nga dita e 
regjistrim të filialit në Regjistrin Qendror të Republikës së 
Maqedonisë.   

 
Neni 10 

(1) Garancia bankare do të arkëtohet nëse agjencia 
private për punësim me licencë për punësime të 
përkohshme të punësuarit nuk ia ka paguar pagën dhe 
kompensime të pagës tre muaj nga dita e krijimit të 
detyrimit. 

(2) Garancia bankare, në shumë të plotë ose të 
pjesërishme, arkëtohet pas dorëzimit të njoftimit nga 
ministria kompetente për punët nga sfera e punës pas 
procesverbalit të pranuar paraprakisht nga Inspektorati 
Shtetëror i Punës për rroga të papaguara dhe kompensimin 
e rrogave nga ana e agjencisë private për punësim me 
licencë për punësime të përkohshme dhe dëshmi për 
detyrimet e pashlyera në bazë të rrogave dhe 
kompensimeve të rrogave nga Drejtoria e të Ardhurave 
Publike. 

(3) Pas mbikëqyrjes së kryer nga Inspektorati Shtetëror 
i Punës në të cilin do të përcaktohet periudha për pagesën e 
rrogave dhe kompensimeve të rrogave dhe numri i të 
punësuarve të cilëve rrogat dhe kompensimet e rrogave 
nuk u janë paguar, do të bëhet arkëtimi i mjeteve nga 
garancia bankare, në përputhje me ligjin, në vëllimin e 
mjeteve nga garancia. 

 
Licenca për ndërmjetësim për punësim 

 
Neni 11 

(1) Për marrjen e licencës për ndërmjetësim për 
punësim në vend, agjencia private për punësim duhet t’i 
plotësojë kushtet në vijim: 

- te disponojë me hapësirë afariste në të njëjtin 
lokacion, në pronësi apo me qira, prej së paku 30 m², që i 
plotëson kushtet në përputhje me rregullat për sigurinë dhe 
shëndetin në punë dhe 

- të ketë të paktën dy persona të punësuar me kohë të 
pacaktuar, me orar të plotë pune.  

(2) Për marrjen e licencës për ndërmjetësim për 
punësim në vend, agjencia private për punësim duhet t’i 
plotësojë kushtet në vijim:  

- të disponojë me hapësirë afariste në të njëjtin 
lokacion, në pronësi apo me qira, prej së paku 30 m², qe i 
plotëson kushtet në përputhje me rregullat për sigurinë dhe 
shëndetin në punë dhe 

- të ketë të paktën dy persona të punësuar me kohë të 
pacaktuar, me orar të plotë pune.  

(3) Për marrjen e licencës për ndërmjetësim për 
punësim në vend dhe jashtë vendit, agjencia private për 
punësim duhet t’i plotësojë kushtet në vijim: 

- të disponojë më hapësirë afariste në të njëjtin 
lokacion, në pronësi apo me qira, prej së paku 40 m², që i 
plotëson kushtet në përputhje me rregullat për sigurinë dhe 
shëndetin në punë dhe 

- të ketë të paktën tre persona të punësuar me kohë të 
pacaktuar me orar të plotë pune.  

 
PROCEDURA PËR DHËNIEN DHE VLEFSHMËRIA E 

LICENCËS 
 

Neni 12 
(1) Licencat nga neni 7 i këtij ligji, i lëshon ministria 

kompetente për punët nga sfera e punës, me kërkesë të 
parashtruar më parë nga agjencia private e punësimit, me 
dëshmi për përmbushjen e kushteve të kërkuara nga nenet 
9 dhe 11 të këtij ligji për licencën adekuate, pas 
mbikëqyrjes së zbatuar paraprakisht nga inspektori për 
punë për plotësimin e kushteve nga neni 5 i këtij ligji. 

(2) Mbikëqyrjen nga paragrafi (1) i këtij neni, 
Inspektorati Shtetëror i Punës e kryen në afat prej 15 ditëve 
nga pranimi i kërkesës për kryerjen e mbikëqyrjes, të 
dorëzuar nga ministria kompetente për punët nga sfera e 
punës. 

 
Neni 13 

Licencat nga neni 7 i këtij ligji,  ministria kompetente 
për punët nga sfera e punës i lëshon në afat prej 30 ditëve 
nga dita e dorëzimit të dokumenteve dhe provave për 
plotësimin e kushteve për marrjen e licencës. 

 
Neni 14 

(1) Licencat nga neni 7 i këtij ligji, lëshohen në 
vlefshmëri prej dy vitesh, me mundësi për vazhdimin e 
tyre.  

(2) Vazhdimi i vlefshmërisë së licencës bëhet me 
parashtrimin e kërkesës në ministrinë kompetente për punët 
nga sfera e punës, më së voni deri më 60 ditë para skadimit 
të vlefshmërisë së licencës, duke dorëzuar dokumentet e 
nevojshme për përmbushjen e kushteve për marrjen e 
licencës adekuate dhe pas mbikëqyrjes së kryer më parë 
nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe ka vlefshmëri pas 
skadimit të vlefshmërisë së licencës së mëparshme. 
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(3) Pas dy vazhdimeve të njëpasnjëshme, licenca jepet 
me vlefshmëri për pesë vjet, me mundësi vazhdimi për 
pesë vjet për çdo licencë të radhës të lëshuar, me kërkesë të 
agjencisë private për punësim. 

(4) Licenca lëshohet dhe është në emër të agjencisë 
private për punësim si person juridik.  

(5) Licenca doemos duhet të vendoset në hapësirat e 
agjencisë private për punësim.  

(6) Nëse gjatë kohëzgjatjes së licencës ka ndryshime në 
të dhënat e përmbajtura në licencë, ministria kompetente 
për punët nga sfera e punës do të lëshojë licencë të re për 
periudhën tjetër të vlefshmërisë së licencës dhe licenca e 
lëshuar më parë do të shfuqizohet. 

(7) Licenca mund t’i bartet në tërësi ose pjesërisht 
personit tjetër.  

 
NDËRPRERJA E VLEFSHMËRISË DHE HEQJA E 

LICENCËS 
 

Neni 15 
(1) Licencat nga neni 7 i këtij ligji pushojnë të  vlejnë 

dhe agjencia private e punësimit fshihet nga regjistri nga 
neni 8 i këtij ligji, sipas detyrës zyrtare, në rastet në vijim: 

- me ditën e kalimit të vlefshmërisë së licencës, nëse 
nuk është kërkuar vazhdimi i licencës,  në pajtim me këtë  
ligji ose licenca nuk është vazhduar për shkak të 
mospërmbushjes së kushteve të përcaktuara me këtë ligj, 

- nëse në afat prej pesë ditëve nga paraqitja e 
ndryshimeve në lidhje me kushtet për marrjen e licencës, 
agjencia private për punësim nuk e njofton për atë 
ministrinë kompetente për çështjet nga sfera e  punës,   

- nëse në afat prej 15 ditëve nga dita e njoftimit të 
ndryshimit të ndodhur nga alineja 2 i këtij paragrafi, 
agjencia private për punësimit nuk paraqet dëshmi për 
përmbushjen e sërishme të kushteve, 

- nëse agjencia private e punësimit e kryen 
veprimtarinë në kundërshtim me veprimtarinë për të cilën 
është lëshuar licenca,   

- nëse agjencia private e punësimit e ndryshon adresën 
dhe selinë, kurse për atë në afat prej pesë ditëve nuk e 
njofton ministrinë kompetente për çështjet nga sfera e 
punës, për shkak të ndryshimeve në regjistrin dhe 
Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë, 

- nëse personit përgjegjës i agjencisë private për 
punësim i  shqiptohet  masë ndalimi për kryerjen e  
veprimtarisë, detyrës ose profesionit, 

- nëse agjencia private e punësimit me licencë për 
punësimeve të  përkohshme, punëtorëve me të cilët kanë 
lidhur marrëveshje për punësim,  nuk ua paguan rrogën dhe 
kompensimin e rrogës,  tre muaj nga dita e krijimit të 
detyrimit ose rrogën dhe kompensimin e rrogën nuk i 
paguan në pajtim me ligjin, marrëveshje kolektive, 
marrëveshje për kalimin e punëtorit dhe marrëveshjen për 
punësim,   

- nëse agjencia private e punësimit me licencë për 
ndërmjetësim për punësim në vend dhe jashtë vendit, për 
dy muaj të njëpasnjëshëm ose për tre muaj gjatë vitit 
kalendarik nuk dorëzon deri te Agjencia e Punësimit të 
Republikës së Maqedonisë të dhënat në pajtim me nenin 38 
të këtij ligji,  

- me kërkesë nga ana e themeluesit të agjencisë private 
të punësimit, kurse pas mbikëqyrjes inspektuese të kryer 
nga ana e Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe me 
konstatimin  se i  ka paguar rrogat dhe kompensimet e 
rrogës për të punësuarit për muajin e kaluar ose 

- nëse agjencia private e punësimit me licencë për 
ndërmjetësim vepron në kundërshtim me nenin 38 të këtij 
ligji. 

(2) Kundër aktvendimit të ministrisë kompetente për 
çështjet nga sfera e punës për lëshimin, vazhdimin dhe 
heqjen e licencës për punësim të përkohshëm, përkatësisht 
ndërmjetësim, mund të paraqitet ankesë në afat prej 15 

ditësh nga pranimi i aktvendimit në Komisionin Shtetëror 
për Vendimmarrje në Procedurën Administrative dhe 
Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në  Shkallë të Dytë.   

(3) Ankesa nga paragrafi (2) i këtij neni nuk e 
prolongon zbatimin e aktvendimit.  

 
Neni 16 

(1) Me ditën e ndërprerjes së vlefshmërisë së licencës 
për punësime të përkohshme, pushojnë të vlejnë 
marrëveshjet për kalim dhe marrëveshjet për punësim. 

(2) Agjencia private për punësim është e detyruar t'i 
çlajmërojë punëtorët përkohësisht të punësuar ditën e parë 
të punës nga dita e ndërprerjes së licencës, në të kundërtën 
të njëjtat do të çlajmërohen nga Agjencia e Punësimit të 
Republikës së Maqedonisë, në bazë të procesverbalit nga 
ana e Inspektoratit Shtetëror të Punës.   

 
III. PUNËSIME TË PËRKOHSHME 

 
Neni 17 

Agjencia private për punësim me licencë për punësime 
të  përkohshme kryen punësime të përkohshme për punë të 
përkohshme tek punëdhënës tjetër, me arkëtim, në pajtim 
me këtë ligj. 

 
Neni 18 

Punësimet e përkohshme kryhen në bazë të 
marrëveshjeve të lidhura paraprakisht: 

- për kalimin  e  të punësuarit  ndërmjet  agjencisë 
private të punësimit me licencë për punësim të përkohshëm 
dhe  punëdhënësit shfrytëzues dhe   

- për punësim të lidhur ndërmjet agjencisë private të 
punësimit me licencë për punësime të përkohshme dhe 
punëtorit të agjencisë së përkohshme cili kalon te 
punëdhënësi shfrytëzues.    

 
Neni 19 

Kushtet themelore për punë dhe punësim të punëtorëve 
të agjencive të përkohshëm të cilat duhet të përmbushen 
për kohëzgjatjen e kalimit të tyre tek punëdhënësi 
shfrytëzues janë të njëjtat kushte që do të  siguroheshin  
nëse punëtorët do ishin  punësuar drejtpërdrejt nga i njëjti 
punëdhënës për të kryer punën e njëjtë.   

 
Neni 20 

Të drejtat që rrjedhin nga marrëdhënia e punës, të 
përmbajtura në rregullat e përgjithshme për  marrëdhëniet e 
punës dhe sigurinë dhe shëndetin gjatë punës, zbatohen 
edhe për punëtorët e agjencisë private  për punësime të 
përkohshme  me licencë për punësime të përkohshme. 

 
Neni 21 

(1) Punëdhënësi shfrytëzues është i detyruar t'i 
informojë  punëtorët e  agjencisë së përkohshme, për kohën 
derisa kanë kaluar, për të gjitha shpalljet për vende të  lira 
të punës të publikuara tek punëdhënësi shfrytëzues, duke 
theksuar në shpalljet  publike në vend të dukshëm tek 
punëdhënësi shfrytëzues ose në rrugë elektronike, sms ose 
në ueb  faqen e internetit të punëdhënësit shfrytëzues, për 
t'u siguruar mundësi të barabarta për punësim në  periudhë 
të caktuar ose të pacaktuar, si dhe punëtorëve të tjerë.   

(2) Punëdhënësi shfrytëzues duhet të sigurojë qasje të 
barabartë tek punëtorët e agjencive të përkohshme për 
trajnimin që u jepet të punësuarve tek punëdhënësi 
shfrytëzues  me qëllim përmirësimin e njohurive dhe 
aftësitë e tyre për punësim dhe avancimin në punë.   

 
Neni 22 

Në marrëveshjet për punësim nuk mund të përcaktohen 
dispozitat me të cilët ndalohet ose pengohet  lidhja e 
marrëveshjes për punësim ndërmjet një punëdhënësit 
shfrytëzues dhe punëtor i përkohshëm i  agjencisë  për 
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kohën e kalimit të tij dhe pas kalimit të tij, dhe nëse 
marrëveshjet përmbajnë dispozita të tilla, të njëjtat janë të 
pavlefshme dhe të shfuqizuara, nga momenti i nënshkrimit 
të marrëveshjes.   

 
Neni 23 

Punëtorët e përkohshëm të agjencisë kanë të drejtë të 
marrin pjesë nëpërmjet përfaqësuesve të tyre në trupat që I 
përfaqësojnë punëtorët, në pajtim me dispozitat,  formohen 
tek punëdhënësi shfrytëzues, në të njëjtën mënyrë siç ata 
do ishin të punësuar drejtpërsëdrejti nga punëdhënësi 
shfrytëzues për të njëjtën periudhë kohore.   

 
Neni 24 

(1) Agjencia private e punësimit me licencë për 
punësime të përkohshme, në bazë të marrëveshjes për 
kalimin e punëtorit tek  punëdhënës shfrytëzues, kalon  
punëtor për kryerjen e  punës të përkohshme në rastet si 
vijojnë: 

- ndërrimi i përkohshëm i punëtorit që mungon, 
- përkohësisht vëllim i rritur i punës, 
- punë sezonale, 
- punë në projekt, 
- punë specifike jo të vazhdueshme  që nuk janë pjesë e 

veprimtarisë kryesore  të punëdhënësit shfrytëzues ose 
- aktivitete të paparashikueshme afatshkurtra që 

paraqiten në kryerjen e veprimtarisë kryesore të 
punëdhënësit shfrytëzues, me kryerjen e punësimeve 
afatshkurta.   

(2) Marrëveshja për kalimin e punëtorit në kryerjen e 
punëve të njëjta të përkohshme mund të lidhet për aq kohë 
sa nevoja të zgjasë, por jo më gjatë se dy vjet, me ose pa 
ndërprerje.   

(3) Agjencia private e punësimit nuk guxon të kalojë  
punëtor  për kryerjen e punëve të njëjta tek i  njëjti 
punëdhënës  më gjatë se dy vjet, me ose pa ndërprerje.   

 
Neni 25 

(1) Agjencia private e punësimit me licencë për 
punësime të përkohshme kryen arkëtim të kompensimit për 
shërbimet e punëdhënësit shfrytëzuesit. 

(2) Agjencia private e punësimit me licencë për 
punësime të përkohshme nuk mund të arkëtojë kompensim 
për shërbimet e punësimit të përkohshëm nga personat të 
cilët i punëson dhe i kalon tek  punëdhënësi shfrytëzues.   

 
KALIMI I PUNËTORËVE  PËR KRYERJEN E PUNËVE 

TË PËRKOHSHME 
 

Marrëveshje për kalimin e punëtorit tek punëdhënësi 
shfrytëzues 

 
Neni 26 

(1) Kalimi i punëtorit për kryerjen e punëve të 
përkohshme kryhet në bazë të marrëveshjes për kalimin e 
punëtorit të cilën e lidhin agjencia private për punësim me 
licencë për punësime të përkohshme dhe punëdhënësi 
shfrytëzues.   

(2) Marrëveshja për kalimin e  punëtorit  detyrimisht 
lidhet në formë me shkrim.   

(3) Ekzemplar  nga çdo marrëveshje e lidhur për 
kalimin e punëtorit ruhet në hapësirat e punës në të cilën 
është regjistruar selia e agjencisë private për punësim dhe e 
punëdhënësit shfrytëzues.   

(4) Marrëveshja për kalimin e punëtorit nga paragrafi 
(1) të këtij neni, detyrimisht përmban: 

- të dhëna për palët kontraktuese, 
- vendi i punës dhe lloji i punëve që do t'i kryejë 

punëtori i cili kalon, 
- vendi në të cilin do të kryhen punët, 
- të dhëna për kohën e punës, orari i kohës së punës, 

orët e punës,  

- numri i punëtorëve të cilët janë të nevojshëm për 
shfrytëzuesin, 

- kualifikimet e nevojshme të punëtorëve për kryerjen e 
punëve, 

- të dhëna për lartësinë e rrogës bazë, 
- periudha për të cilën kërkohet kalimi i punëtorit, 
- person për kontakt nga ana e punëdhënësit 

shfrytëzues, 
- periudha në të cilën punëdhënësi shfrytëzues është i 

detyruar t’i paguajë mjetet për rrogë dhe kompensimet e 
rrogës, në pajtim me ligjin dhe marrëveshjen kolektive, me 
ç’rast rroga e punëtorit të përkohshëm të agjencisë nuk 
mund të jetë më e vogël se rroga e punëtorit tek 
punëdhënësi shfrytëzues në punë të njëjta ose punë të 
ngjashme, 

- detyrimi i  punëdhënësit shfrytëzues për të paraqitur 
në agjencinë private të punësimit raport për  orët e punës të 
realizuara të punëtorit, 

- lartësia e kompensimit për shërbime të agjencisë 
private për punësim, 

- detyrimi i punëdhënësit shfrytëzues që të sigurojë 
nivel të njëjtë  të mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në 
punë të punëtorit të agjencisë së përkohshme si për 
punëtorët tjerë dhe  

- kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të pushimeve dhe 
mungesat e punëtorit të përkohshëm të agjencisë, në pajtim 
me ligjin dhe marrëveshjen kolektive.   

(5) Marrëveshja nga paragrafi (1) të këtij neni, nuk 
mund të lidhet: 

- për ndërrim të punëtorit tek punëdhënësi shfrytëzues 
gjatë kohës së grevës, përveç nëse nuk është siguruar 
minimum proces për punë në pajtim me ligjin dhe  

- për kalimin  e punëtorit në agjenci tjetër private të 
punësimit me licencë për punësime të përkohshme ose nga 
një në punëdhënës shfrytëzues tjetër.   

 
Neni 27 

(1) Agjencia private e punësimit me licencë për 
punësime të përkohshme përgatit dhe dorëzon llogaritje të 
veçantë të rrogës  dhe kompensime të rrogës, për të 
punësuarit tek  punëdhënësi shfrytëzues individual dhe për 
të punësuar në agjencinë private për punësim individual.   

(2) Agjencia private e punësimit me licencë për 
punësime  të përkohshme është e detyruar rrogën dhe 
kompensimet e rrogës të punëtorit të agjencisë së 
përkohshme të kaluar t'ia paguajë në pajtim me ligjin dhe 
marrëveshjen kolektive. Nëse punëdhënësi shfrytëzues 
kryen pagimin e rrogës dhe kompensimeve të rrogës 
përpara afatit të përcaktuar me ligj dhe me marrëveshje 
kolektive, agjencia private e punësimit me licencë për 
punësime të përkohshme mund të paguajë rrogën dhe 
kompensimet e rrogës ditën e ardhshme pas ditës së 
pranimit të pagesës nga punëdhënësi shfrytëzues.   

 
Neni 28 

Nëse  punëdhënësi shfrytëzues nuk paguan një faturë 
ndaj agjencisë private për punësim me licencë për  
punësime të përkohshme, në afatin e përcaktuar në 
marrëveshjen për kalim, agjencia ka të drejtë ta prish 
njëanshmërisht marrëveshjen e kalimit  me  punëdhënësin 
shfrytëzues dhe marrëveshjet për punësim  me punëtorët e 
përkohshëm, pas përmbushjes së detyrimeve nga  
marrëdhënia e punës me punëtorët e agjencisë së 
përkohshme dhe për këtë t’i njoftojë punëtorët e agjencisë 
për punësime të përkohshme dhe Inspektoratin Shtetëror të 
Punës.    

 
Marrëveshja për punësim 

 
Neni 29 

(1) Agjencia private për punësim me licencë për 
punësime  të përkohshme, para kalimit të  punëtorit tek  
punëdhënësi shfrytëzues, lidh marrëveshje për punësim me 
punëtorin i cili kalon, në pajtim  me dispozitat nga sfera e 
marrëdhënieve të punës.   
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(2) Marrëveshja nga paragrafi (1) i këtij neni, përveç 
elementeve të parashikuara në dispozitat nga sfera e 
marrëdhënieve të punës, detyrimisht duhet të përmbajë 
edhe: 

- të dhëna për palët kontraktuese, 
- periudhën për të cilën punëtori kalon tek punëdhënësi 

shfrytëzues, 
- data e fillimit dhe mbarimit të punës tek shfrytëzuesi, 
-  emërtimi dhe selia e punëdhënësit shfrytëzues, 
- vendi i kryerjes së punës, 
- përshkrimi i punëve të cilat punëtori i kryen tek 

punëdhënësi shfrytëzues, 
- koha e punës (ditore dhe javore), 
- lartësia e rrogës dhe  
- obligimet e agjencisë private për punësim  tek  

punëtori në kohën kur ka kaluar te shfrytëzuesi.  
 

Neni 30 
(1) Rroga bazë e punëtorit  të agjencisë së përkohshme 

nuk mund të jetë më e vogël se rroga e  punëtori tek 
punëdhënësi shfrytëzues për punë të njëjta, kurse nëse 
punëtor të tillë nuk ka, nga rroga e  punëtorit  për punë të 
ngjashme nga veprimtaria përkatëse.   

(2) Punëdhënësi shfrytëzues është i detyruar agjencisë 
private për punësim me licencë për punësime të 
përkohshme t'i japë të dhëna të sakta për lartësinë e rrogës 
bazë të punëtorit të  agjencisë së përkohshme.  

 
Neni 31 

Punëdhënësi shfrytëzues në lidhje me punëtorin e 
agjencisë së përkohshme  konsiderohet si punëdhënës, në 
kuptim të zbatimit të dispozitave të këtij dhe të ligjeve të 
tjera,  nga sfera e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës dhe 
është përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë të 
punëtorit të agjencisë së përkohshme.   

 
Neni 32 

(1) Punëtori i agjencisë së përkohshme është i detyruar 
ta kryejë punën sipas udhëzimeve të punëdhënësit 
shfrytëzues. 

(2) Punëtori i agjencisë së përkohshme ka të drejtë ta 
refuzojë punën në rast kur: 

- punëdhënësi shfrytëzues nuk I garanton mbrojtje, në 
përputhje me dispozitat për sigurinë dhe shëndetin në punë, 

- punëdhënësi shfrytëzues e rikalon te  punëdhënës 
shfrytëzues tjetër, në kundërshtim me këtë ligj ose 

- punëdhënësi shfrytëzues e vendos atë në pozicion të 
pabarabartë në bazë të origjinës racore ose etnike, ngjyrën 
e lëkurës, gjininë, moshën, gjendjen shëndetësore 
respektivisht invaliditet, bindjen fetare, politike ose bindje 
tjetër, anëtarësimin në sindikata, origjinën nacionale ose 
sociale, statusin në familje, gjendjen financiare ose për 
rrethana të tjera personale, në pajtim me ligjin, 
marrëveshjen kolektive ose aktin e punëdhënësit. 

(3) Punëtori i përkohshëm i agjencisë për punën e 
refuzuar nga paragrafi (2) i këtij neni është i detyruar ta 
njoftojë me shkrim punëdhënësin shfrytëzues, agjencinë 
private të punësimit me licencë për punësime të 
përkohshme dhe Inspektoratin Shtetëror të Punës. 

 
Neni 33 

(1) Marrëveshjen e punësimit, agjencia private e 
punësimit me licencë për punësime të përkohshme dhe 
punëtori i agjencisë së përkohshme mund ta ndërpresin 
para kalimit të kohës për të cilën është lidhur, në rastet e 
përcaktuara me ligj, me afat skadimi prej së paku  shtatë 
ditësh ose me  tjetër afat më të gjatë, të cilin palët do ta 
dakordojnë, por jo më të gjatë se 30 ditë.   

(2) Ndërprerja e nevojës për punëtor tek punëdhënësi 
shfrytëzues para skadimit të afatit të përcaktuar në 
marrëveshje nuk mund të jetë shkak për prishjen e 
marrëveshjes, as ndërmjet punëdhënësit shfrytëzues dhe 

agjencisë private për punësim, as ndërmjet agjencisë 
private për punësim dhe punëtorit përveç në rast tërmeti, 
zjarri, vërshimeve  dhe fatkeqësi të tjera natyrore. 

 
IV. NDËRMJETËSIMI PËR PUNËSIM 

 
Neni 34 

(1) Agjencia private e punësimit me licencë për 
ndërmjetësim për punësim, kryen shërbime ndërmjetësimi 
për punësim me pagesë, në bazë të  marrëveshjes të lidhur 
me punëdhënës potencial, në kushte dhe në procedurë të 
përcaktuar me këtë ligj.   

(2) Agjencia private për punësim ndërmjetësimin e 
kryen me pagimin e kompensimit të shërbimeve për 
ndërmjetësim nga punëdhënësi.   

 
Neni 35 

(1) Agjencia private për punësim me licencë për 
ndërmjetësim për punësim, ndërmjetësimin e  kryen në 
bazë të  kërkesës të paraqitur nga punëdhënësi potencial 
për punësimin e personave të dërguar për punësim të 
mundshëm për  pozicion të caktuar pune. 

(2) Agjencia private për punësim me licencë për 
ndërmjetësim  për punësim kryen: 

- informim të kërkuesit të punës për oferta të hapura 
për punë, 

- biseda paraprake për përcaktim të kualifikimeve të 
kërkuesit të punës, 

- kontroll të aftësive dhe kompetencave të kërkuesve të 
punës dhe  

- intervistë (bisedë) me punëdhënës potencial.   
 

Neni 36 
(1) Ndërmjetësimi i punësimit në vend kryhet në bazë 

të marrëveshjes së lidhur paraprakisht ndërmjet agjencisë 
private të punësimit me licencë për ndërmjetësim për 
punësim në vend dhe punëdhënësit te i cili do të dërgohet 
personi për punësim të mundshëm në vend.   

(2) Me marrëveshjen nga paragrafi (1) i këtij neni 
detyrimisht përcaktohen  kushtet dhe mënyra në lidhje me 
ndërmjetësimin e punësimit në vend, si dhe kushtet për 
punësim.   

(3) Marrëveshja e ndërmjetësimit për punësim në vend, 
detyrimisht do t’i përmbajë  elementet në vijim: 

- emri i plotë i personit juridik respektivisht fizik  
- punëdhënës potencial, selia dhe shteti, 
- personi përgjegjës tek punëdhënësi potencial, 
- kushtet për punësim në pajtim  me dispozitat  e 

përgjithshme për marrëdhëniet e punës (orët e punës, vendi 
i punës, lartësia e rrogës dhe mënyra e pagesës, kushtet e 
punës dhe ngjashëm) dhe 

- të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e agjencisë 
private për punësim dhe të punëdhënësit tek i cili personi 
do të dërgohet për punësim të mundshëm në vend.   

(4) Punëdhënësi është i detyruar ta njoftojë agjencinë 
private të punësimit me licencë për ndërmjetësim të 
punësimit në vend për rezultatin e intervistës për punësim 
me personin e dërguar për punësim të mundshëm. 

(5) Punëdhënësi kryen zgjedhje se me cilët persona të 
dërguar do të lidhin kontratë për punësim.   

(6) Nëse punëdhënësi nuk kryen përzgjedhje të 
personave të dërguar për punësim të mundshëm, mund të 
kërkojë nga agjencia private e punësimit me licencë për 
ndërmjetësim për punësim në vend,  të dërgojë persona të 
tjerë. 

(7) Personi i cili dërgohet për punësim të mundshëm në 
vend, ka të drejtë për kompensim nga punëdhënësi për 
detyrimet e paplotësuara të marrëveshjes së punësim, 
përkatësisht kompensim nga agjencia private e punësimit 
me licencë për ndërmjetësim për punësim në vend për 
detyrimet e paplotësuara të marrëveshjes për ndërmjetësim.   
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Neni 37 
(1) Ndërmjetësimi për punësim jashtë vendit kryhet në 

bazë të marrëveshjes së lidhur paraprakisht ndërmjet 
agjencisë private të punësimit me licencë për ndërmjetësim 
për punësim jashtë vendit dhe punëdhënësit potencial nga 
jashtë, me të cilin do të organizohet  intervistë për 
punësimin e mundshëm të kërkuesit të punës, i cili aplikon 
për punësim nëpërmjet  agjencisë private të punësimit  me 
licencë për ndërmjetësim për punësim jashtë vendit.   

(2) Me marrëveshjen nga paragrafi (1) i këtij neni 
detyrimisht përcaktohen kushtet dhe mënyra në lidhje me 
ndërmjetësimin për punësim jashtë vendit.  

(3) Marrëveshja për ndërmjetësim për punësim jashtë 
vendit detyrimisht do t'i përmbajë elementet si vijojnë: 

- emri i plotë i personit juridik respektivisht fizik-
punëdhënësi potencial, selia dhe shteti, 

- personi përgjegjës tek punëdhënësi potencial, 
- kushtet e punësimit të rregulluara nga legjislacioni i 

shtetit ku do të dërgohet kërkuesi i punës (orët e punës, 
vendi i punës, shuma e rrogës dhe mënyra e pagesës, 
kushtet e punës, si dhe kushtet për akomodim dhe kushte të 
tjera në pajtim me legjislacionin e vendit ku ata janë i 
referohet kërkuesit të punës),  

- kushtet për riatdhesim ( në rast të prishjes së 
marrëveshjes për punësim) dhe  

- kushtet e tjera të përgjithshme që lidhen me 
ndërmjetësimin gjatë punësimit dhe të drejtat, detyrimet 
dhe përgjegjësitë e agjencisë private të punësimit me 
licencë për ndërmjetësim për punësim jashtë vendit dhe 
punëdhënësit tek i cili personi do të dërgohet për punësim 
të mundshëm jashtë vendit.   

(4) Agjencia private e punësimit me licencë për 
ndërmjetësim për punësim jashtë vendit para dërgimit  të 
personit për punësim të mundshëm jashtë shtetit, me 
personin kërkues të punës lidh marrëveshje për  
ndërmjetësim në të cilën përcaktohen të drejtat dhe 
detyrimet reciproke lidhur me ndërmjetësimin për punësim. 

(5) Marrëveshja nga paragrafi (4) i këtij neni duhet t’i 
përmbajë të gjithë informacionet përkatëse lidhur me: 
ofertën e punës të paraqitur nga punëdhënësi, pozita e 
punës, shuma e rrogës  dhe mënyra e pagesës, kushtet për 
punë dhe mënyra e dëmshpërblimit të të dyja palëve për 
mosrespektimin e marrëveshjes për ndërmjetësim. 

(6) Agjencia private për punësim me licencë  për 
ndërmjetësim për punësim jashtë vendit ka obligim të 
sigurojë  marrëveshje për punësim nga ana e  punëdhënësit 
potencial dhe të njëjtën ta dorëzojë për këqyrje te kërkuesi 
i punës dhe t'i ofrojë atij personalisht  ta nënshkruajë atë. 

(7) Me përjashtim me paragrafi (6) i këtij neni, për 
punë në anije, agjencia për punësim që kryen ndërmjetësim 
për punësim jashtë shtetit ka obligim ta njoftojë kërkuesin 
e punës me përmbajtjen e marrëveshjes para shkuarjes 
kurse kërkuesi i punës marrëveshjen  për  punësim e  
nënshkruan me vetë ardhjen në  anije.  

(8) Personi i cili dërgohet për punësim të mundshëm 
jashtë vendit, ka të drejtë për kompensim nga ana e 
punëdhënësit për detyrimet e paplotësuara të marrëveshjes 
së punësimit, përkatësisht kompensim nga agjencia private 
e punësimit me licencë për ndërmjetësim për punësim ne 
vend për detyrimet e paplotësuara të marrëveshjes për 
ndërmjetësim. 

  
Neni 38 

(1) Agjencia private e punësimit me licencë për 
ndërmjetësim për punësim jashtë vendit është e detyruar,  
më së voni deri  në datën 5 të muajit rrjedhës për muajin 
paraprak, të paraqesë të dhënat për personat e dërguar për 
punësim jashtë vendit, deri te Agjencia e Punësimit.   

(2) Agjencia private për  punësim me licencë për 
ndërmjetësim për punësim jashtë vendit është e detyruar të 
ruajë ekzemplar të marrëveshjeve të nënshkruara lidhur me 
ndërmjetësimin në pajtim me dispozitat për punë arkivore 
në hapësirat e punës ku është regjistruar selia e agjencisë.  

Neni 39 
(1) Agjencia private për punësim me licencë për 

ndërmjetësim për punësim nuk mund: 
- t’i detyrojë personat e dërguar për punësime të 

mundshme tek punëdhënësi potencial ta pranojnë ofertën 
ofruar,   

- ta detyrojë punëdhënësin potencial që ta pranojë si 
punëtor personin e dërguar për punësim të mundshëm,   

- të shfrytëzojë punë fëmijërore gjatë ndërmjetësimit 
për punësim të mundshëm dhe   

- ta ofendojë dinjitetin dhe moralin  e personave të 
dërguar për punësim të mundshëm.   

(2) Agjencia private e punësimit me licencë për 
ndërmjetësim të punësimit është e detyruar, para lidhjes së 
marrëveshjes së ndërmjetësimit, në mënyrë të rregullt dhe 
në kohë me shkrim t’i njoftojë  personat  për punësime të 
mundshme dhe për kushtet për punën e ofruar.   

 
Neni 40 

Për të gjitha të drejtat e punës që nuk rregullohen me 
këtë ligj, zbatohen dispozitat e rregulloreve të përgjithshme 
mbi marrëdhëniet e punës. 

 
V. EDUKIMI DHE DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE 

 
Edukimi 

 
Neni 41 

(1) Nëse gjatë mbikëqyrjes inspektuese, inspektori i 
punës konstaton se është kryer  parregullsi nga  nenet 9, 
paragrafi (7), 14 paragrafi (5), neni 16 paragrafi (2), neni 
18 paragrafi (1) alineja 1, neni 21 paragrafët (1) dhe (2), 
neni 23, neni 34 paragrafi (1), neni 36 paragrafi (1), neni 
37 paragrafi (1) dhe neni 39 paragrafi (2) të këtij ligji, 
detyrohet të përpilojë procesverbal në të cilin do ta 
përcaktojë parregullsinë e kryer, me sugjerim për heqjen e 
parregullsisë së konstatuar në afat prej  tetë ditëve dhe me 
dorëzimin e njëkohshëm të ftesës për zbatimin e edukimit 
të personit ose punëdhënësit ku është konstatuar 
parregullsia e përcaktuar gjatë kryerjes së mbikëqyrjes 
inspektuese. 

(2) Formën dhe përmbajtjen e ftesës për arsim, si dhe 
mënyrën e zbatimit të edukimit i  përcakton ministri 
kompetent për çështjet nga sfera e  punës. 

(3) Edukimi organizohet dhe kryhet nga Inspektorati 
Shtetëror i Punës, në afat jo më të gjatë se tetë ditë nga dita 
e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese. 

(4) Edukimi mund të zbatohet për më shumë 
parregullsi të njëjta ose të ngjashme të përcaktuara, për një 
ose më shumë punëdhënës. 

(5) Nëse në termin e caktuar personi ose punëdhënësi 
mbi të cilin zhvillohet edukimi nuk shfaqet në edukim, do 
të konsiderohet se edukimi  është kryer. 

(6) Nëse personi ose punëdhënësi mbi të cilin zbatohet 
edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe do ta 
mbarojë,atë do të konsiderohet se është edukuar në lidhje 
me parregullsinë e përcaktuar. 

(7) Nëse inspektori i punës gjatë zbatimit të 
mbikëqyrjes kontrolluese konstaton  se janë larguar 
parregullsitë e konstatuara nga paragrafi (1) i këtij neni, 
miraton konkluzion  me të cilën  ndërpritet procedura e 
mbikëqyrjes inspektuese. 

(8) Nëse inspektori i punës gjatë zbatimit të 
mbikëqyrjes së kontrollit përcakton se  nuk janë mënjanuar 
parregullsitë e konstatuara nga paragrafi (1) i këtij neni, 
paraqet kërkesë për fillimin e procedurës kundërvajtëse 
para Komisionit  Kundërvajtës. 

(9) Inspektorati Shtetëror i Punës mban evidencë për 
edukimin  e kryer, në mënyrën e përcaktuar nga ministri 
kompetent për çështjet nga sfera  e punës. 
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Dispozita kundërvajtëse 
 

Neni 42 
(1) Gjobë me shumë prej 3.000 eurosh në kundërvlerë 

me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit 
juridik në agjencinë private të punësimit, me licencë për 
punësim të përkohshëm nëse:  

- ka lidhur më shumë marrëveshje për punësime të 
përkohshme nga numri i paraparë në pajtim me licencën 
për lidhjen e marrëveshjeve të cilën e posedon (neni 7 
paragrafi (3)),  

- e zvogëlon numrin e të punësuarve në pajtim me 
nenin 9 të këtij ligji ose numrin e zvogëluar të të 
punësuarve nuk e plotëson në afat më të gjatë se 15 ditë 
(neni 15 paragrafi (1) alineja 3), 

- agjencia private e punësimit kryen veprimtari në 
kundërshtim me veprimtarinë për të cilën është lëshuar 
licenca (neni 15 paragrafi (1) alineja 4), 

- agjencitë private për punësimin e të punësuarve nuk u 
paguan rrogë dhe kompensime të rrogës, tre muaj nga dita 
e fillimit të obligimit (neni 15 paragrafi 1 alineja 7), 

- në marrëveshjen e punësimit me punëtorin e 
përkohshëm të agjencisë, vendos dispozitë me të cilën 
ndalohet ose pengohet lidhja e marrëveshjes për punësim 
ndërmjet punëtorit të përkohshëm dhe punëdhënësit 
shfrytëzues (neni 22), 

- lidh marrëveshje për punësim me punëtorin e 
agjencisë së përkohshme për punë të njëjta të përkohshme 
me ndërprerje ose pa ndërprerje në periudhë më të gjatë 
nga sa parashihet me këtë ligj (neni 24 paragrafi (2) dhe 
(3)),  

- paguan kompensim për shërbimet nga punëtorët e 
agjencive të përkohshme për punën e kryer (neni 25 
paragrafi (2)), 

- nuk lidh marrëveshje për sistematizimin e punëtorëve 
të përkohshëm të agjencisë, nuk e lidh në formë të shkruar 
dhe nuk ruan ekzemplar të saj në lokalet e tij të punës në të 
cilën është regjistruar selia e agjencisë private për punësim 
dhe punëdhënësit shfrytëzues (neni 26 paragrafët (1), (2), 
dhe (3)),  

 - marrëveshja për tërheqjen e punëtorit e lidhur me 
punëdhënësin shfrytëzues detyrimisht nuk i përmban të 
dhënat e parapara në pajtim me këtë ligj (neni 26 paragrafi 
(4)),  

- lidh marrëveshje për tërheqje të punëtorit të 
përkohshëm të agjencisë në kundërshtim me këtë ligj (neni 
26 paragrafi (5) alineja 1 dhe 2), 

- nuk përgatit dhe nuk dorëzon llogari të veçantë për 
rroga dhe kompensime të rrogës për punëtorët e punësuar 
të agjencisë te punëdhënësi shfrytëzues për çdo 
punëdhënës shfrytëzues veçmas dhe për të punësuarit në 
agjencinë private të punësimit me licencë për punësime të 
përkohshme, veçmas (neni 27 paragrafi (1)), 

- nuk i paguan rrogë dhe kompensime të rrogës 
punëtorit të tërhequr të përkohshëm të agjencisë në ditë 
pune prej ditës së pagimit të mjeteve nga punëdhënësi 
shfrytëzues (neni 27 paragrafi (2)), 

- nuk i paguan obligimet e rrogës dhe kompensimeve të 
rrogës ndaj punëtorit të tërhequr të agjencisë së 
përkohshme, përkatësisht nëse punëdhënësi nuk paguan një 
faturë ndaj agjencive private të punësimit (neni 28),  

- nuk lidh marrëveshje për punësimin e punëtorit para 
tërheqjes së punëtorit te punëdhënësi shfrytëzues në pajtim 
me dispozitat nga sfera e marrëdhënieve të punës (neni 29 
paragrafi (1)), 

- lidh marrëveshje për punësim me punëtorin i cili 
tërhiqet te punëdhënësi shfrytëzues, pa i përmbajtur të 
gjitha elementet e përcaktuara me këtë ligj (neni 29 
paragrafi (2)), 

- lidh marrëveshje për punëtorin e përkohshëm të 
agjencisë me rrogë bazë më të vogël nga rroga themelore të 
punëtorit te punëdhënësi shfrytëzues që punon në punë të 
njëjta, nëse të tillë nuk ka, i cili punon në punë të njëjta 
(neni 30 paragrafi (1)), 

- e prish marrëveshjen për punësim me punëtorin e 
përkohshëm të agjencisë në afat tjetër të dorëheqjes nga 
afati i dorëheqjes të përcaktuar me këtë ligj (neni 33 
paragrafi (1) dhe   

- ia prish marrëveshjen e punësimit punëtorit të 
përkohshëm të agjencisë para kalimit të afatit të përcaktuar 
në marrëveshjen për shkak të ndërprerjes së nevojës nga 
punëtor i agjencisë së përkohshme për punëdhënësin 
shfrytëzues, përpos në rast të tërmetit, zjarrit, përmbytjeve 
dhe fatkeqësive të tjera elementare (neni 33 paragrafi (2).  

(2) Gjobë me shumë prej 30% nga gjoba e përcaktuar 
për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga 
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin 
juridik.                                                  

                                                                        
Neni 43 

(1) Gjobë me shumë prej 2.000 eurosh në kundërvlerë 
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit 
juridik në agjencinë private të punësimit, me licence për 
punësim të përkohshëm nëse:  

- nuk e informon ministrinë kompetente për punët nga 
sfera e punës për hapjen e filialit në afat prej pesë ditëve 
nga dita e hapjes (neni 9 paragrafi (7)), 

- gjatë ndërprerjes së licencës, në pajtim me këtë ligj, 
nuk i ç'lajmëron punëtorët e agjencisë së përkohshme (neni 
16 paragrafi (2)) dhe 

- tërheq punëtorin e agjencisë së përkohshme te 
punëdhënësi shfrytëzues, pa lidhur marrëveshje për 
punësim (neni 18 paragrafi (1) alineja 2).  

(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e përcaktuar 
për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga 
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin 
juridik.  

 
Neni 44 

(1) Gjobë me shumë prej 3.000 eurosh në kundërvlerë 
me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësit shfrytëzues të 
punëtorëve të agjencive të përkohshme nëse: 

- nuk siguron kushte të njëjta themelore për punë dhe 
punësimin e kalimit të punëtoreve të agjencisë së 
përkohshme për punëtorët e vet (neni 19), 

- nuk i informon punëtorët e agjencisë së përkohshme 
për të gjitha shpalljet e publikuara për vendet e lira të 
punës me shfaqjen e shpalljes publike në vende të dukshme 
në të gjitha hapësirat e punës, me poste elektronike ose 
SMS porosi (neni 21 paragrafi (1)), 

- nuk siguron qasje të barabartë për punëtorët e 
përkohshëm deri te trajnimet e parapara si për punëtoret e 
vet (neni 21 paragrafi (2)), 

- lidh kontratë për kalimin e punëtorit të agjencisë së 
përkohshme në kundërshtim me këtë ligj (neni 24 paragrafi 
(1) alinetë 1-6), 

- ekzemplar për çdo kontratë të lidhur për kalimin e 
punëtorëve të agjencisë së përkohshme nuk ruan në lokalet 
e punës në të cilat është e regjistruar selia e agjencisë 
private për punësimin e punëdhënësit shfrytëzues (neni 26 
paragrafi (3)),  

- punëdhënësi shfrytëzues punëtorin e tërhequr të 
agjencisë së përkohshme e ritërheq te punëdhënësi tjetër 
shfrytëzues (neni 26 paragrafi (5) alineja 2),  

- nuk paguan një faturë agjencisë private për punësimin 
e personave në afat të përcaktuar në marrëveshjen për 
tërheqje (neni 28), 

- nuk jep të dhëna të sakta për agjencinë private të 
punësimit me licencë për punësimet e përkohshme për 
shumën e rrogës bazë për vendin e punës ose për atë 
personalisht nuk ka një vend të tillë të punës në të cilin 
punon punëtori i agjencisë së përkohshme (neni 30 
paragrafi (2)), 

- punëdhënësi shfrytëzues e vendos punëtorin e 
agjencisë së përkohshme në situate jo të volitshme në 
pajim me këtë ligj, ligj tjetër, marrëveshje kolektive dhe 
akt të punëdhënësit shfrytëzues (neni 31 paragrafi (3) 
alineja 3) dhe 
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- e prish marrëveshjen me agjencinë private për 
punësim me personat për punësime të përkohshme, para 
kalimit të afatit të përcaktuar në marrëveshje për shkak të 
mospasjes së nevojës për punëtor të përkohshëm të 
agjencisë së punëdhënësit shfrytëzues, përpos në rast të 
fuqisë madhore (neni 33 paragrafi (2)).  

(2) Gjobë me shumë prej 30% nga gjoba e përcaktuar 
për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga 
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin 
juridik.  

(3) Gjobë me shumë prej 150 deri 250 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
nga paragrafi (1) i këtij neni punëdhënësit - person fizik.  

 
Neni 45 

(1) Gjobë me shumë prej 3.000 euro në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik - 
agjencisë private të punësimit me licencë për ndërmjetësim 
të punësimit nëse:  

- agjencia private gjatë punësimit me licencë për 
ndërmjetësim, dy muaj një pas një ose tre muaj në vitin 
kalendarik, nuk dorëzon në Agjencinë e Punësimit të 
Republikës së Maqedonisë të dhëna për personat të 
udhëzuar për punësimin e mundshëm në pajtim me nenin 
38 të këtij ligji (neni 15 paragrafi (1) alineja 8), 

- fillon të kryejë shërbime për ndërmjetësim të 
punësimit pa nënshkruar marrëveshje për ndërmjetësim me 
punëdhënësin potencial në të cilin janë përcaktuar kushtet 
për punësim (neni 36 paragrafi (2)), 

- kërkon ose paguan kompensim për shërbimin e 
ndërmjetësimit nga personi i udhëzuar për punësimin e 
mundshëm (neni 34 paragrafi (3)), 

- ndërmjetësimin gjatë punësimit e kryen në 
kundërshtim me këtë ligj (neni 35 paragrafi (1) dhe (2)), 

- lidh marrëveshje me punëdhënësin potencial për 
ndërmjetësim të punësimit në vendin në të cilin nuk janë të 
rregulluara kushtet dhe mënyra e punësimit me 
ndërmjetësim në vend (neni 36 paragrafi (2)), 

- lidh marrëveshje me punëdhënësin potencial në vend, 
i cili nuk i përmban elementet e përcaktuara në këtë ligj 
(neni 36 paragrafi (3)), 

- lidh marrëveshje me punëdhënësin potencial për 
ndërmjetësim të punësimit në të cilin nuk janë të 
rregulluara kushtet dhe mënyra e punësimit me 
ndërmjetësim në vend të huaj (neni 37 paragrafi (2)),  

- lidh marrëveshje me punëdhënësin potencial në vend 
të huaj, i cili nuk i përmban elementet e përcaktuara në 
këtë ligj (neni 37 paragrafi (3)), 

- nuk lidh kontratë për ndërmjetësim në vend të huaj 
me personin kërkues të punës për përcaktimin e ndërsjellë 
të të drejtave dhe obligimeve ose marrëveshja nuk i 
përmban të gjitha të dhënat e nevojshme të përcaktuara me 
këtë ligj (neni 37 paragrafi (4) dhe (5)),  

- nuk siguron para-kontratë për punësim me 
punëdhënësin potencial nga vendet e huaja, në pajtim me 
këtë ligj ose para-marrëveshjen nuk e dorëzon në kontroll 
te kërkuesi i punës, me ofertë për nënshkrim me dorën e tij 
(neni 37 paragrafi (6)), 

- nuk e paguan kompensimin në pajtim me 
ndërmjetësimin e personit i cili udhëzohet për punësim të 
mundshëm në vend të huaj (neni 37 paragrafi (8)), 

- i detyron personat e udhëzuar për punësim të 
mundshëm te punëdhënësi potencial që ta pranojnë ofertën 
e punës (neni 39 paragrafi (1) alineja 1), 

- e detyron punëdhënësin potencial që ta pranojë për 
punë personin e udhëzuar për punësimin e mundshëm (neni 
39 paragrafi (1) alineja 2),  

- përdorë punën e fëmijëve gjatë ndërmjetësimit për 
punësimin e mundshëm (neni 39 paragrafi (1) alineja 3), 

- e shkel dinjitetin dhe moralin e personave të udhëzuar 
për punësime të mëtejme (neni 39 paragrafi (1) alineja 4) 
dhe 

- në mënyrë të parregullt dhe me vonesë i informon 
personat për punësimin e mundshëm për kushtet për punën 
e ofruar (neni 39 paragrafi (2)).  

(2) Gjobë me shume prej 30% nga gjoba e përcaktuar 
për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga 
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin 
juridik.  

 
Neni 46 

(1) Gjobë me shumë prej 2.000 euro në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik - 
agjencisë private të punësimit me licencë për ndërmjetësim 
të punësimit nëse:  

- nuk dorëzon të dhëna në Agjencinë e Punësimit të 
Republikës së Maqedonisë, deri më pesë të muajit rrjedhës 
për muajin paraprak, për personat e udhëzuar në vende të 
huaja (neni 38 paragrafi (1)) dhe 

- nuk i ruan marrëveshjet për ndërmjetësim në pajtim 
me dispozitat për punë të arkivit në lokalet e punës në të 
cilat është regjistruar selia e agjencisë (neni 38 paragrafi 
(3)).  

(2) Gjobë me shumë prej 30% nga gjoba e përcaktuar 
për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga 
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin 
juridik.  

 
Neni 47 

(1) Gjobë me shumë prej 2.500 eurosh në kundërvlerë 
me denarë do t'i shqiptohet personit juridik si punëdhënës 
potencial nëse: 

- lidh marrëveshje me agjencinë private të punësimit, 
me licencë për ndërmjetësim në vendin, në të cilin nuk 
përmbahen kushtet për punësim me personin e udhëzuar 
për punësimin e mundshëm (neni 36 paragrafi (2)),  

- nuk e informon agjencinë private të punësimit me 
licencë për ndërmjetësim për rezultatet e intervistës për 
punësim me personin e udhëzuar për bisedë për punësimin 
e mundshëm (neni 36 paragrafi (3)), 

- nuk lidh marrëveshje me personin e zgjedhur për 
punësimin e mundshëm (neni 36 paragrafi (4)) dhe 

- nuk ia paguan obligimet e kontraktuara, në pajtim me 
marrëveshjen për punësim që e ka lidhur me personin e 
udhëzuar për punësime të mundshme (neni 36 paragrafi 
(5)).  

(2) Gjobë me shumë prej 30% nga gjoba e përcaktuar 
për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga 
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin 
juridik.  

(3) Gjobë me shume prej 150 deri 250 euro ne 
kundërvlere me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
nga paragrafi (1) i këtij neni punëdhënësit - personit fizik.  

 
Neni 48 

Gjobë me shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë 
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të 
autorizuar zyrtar në organin i cili e udhëheq procedurën 
dhe organin publik kompetent prej të cilit janë kërkuar 
dëshmitë dhe të dhënat nëse: 

- nuk i grumbullon dëshmitë në afat prej tri ditësh nga 
dita e pranimit të kërkesës (neni 5 paragrafi (2)), 

- nuk i dorëzon dëshmitë e kërkuara dhe të dhënat në 
afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 5 
paragrafi 3) dhe  

- nuk vendos për kërkesën në afat prej 30 ditësh nga 
dita e pranimit të kërkesës (neni 13). 

                                
Neni 49 

Për kundërvajtjet e konstatuara në nenet 42, 43, 44, 45, 
46 dhe 47 të këtij ligji procedura kundërvajtëse mban edhe 
sanksion kundërvajtës dhe e shqipton organi - Komisioni 
Kundërvajtës, në kuadër të ministrisë kompetente për punët 
nga sfera e punës.   
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Barazimi 
 

Neni 50 
Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese mbi 

zbatimin e këtij ligji konstatohet shkelje e cila është e 
përcaktuar si kundërvajtje me këtë ligj, nga personi i 
autorizuar zyrtar, kryerësit të kundërvajtjes detyrimisht do 
t'i ofrohet procedurë për barazim, në pajtim me Ligjin për 
kundërvajtje.    

 
Përcaktimi i dënimit 

 
Neni 51 

Përcaktimi i shumës së gjobës për personin juridik 
bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.  

 
Neni 52 

Inspektorati Shtetëror i Tregut, për kontrollet e kryera 
përgatit raporte tremujore, të cilat publikohen në ueb faqen 
e ministrisë kompetente për punët nga sfera  e punës dhe në 
ueb faqen e Inspektoratit Shtetëror të Punës.  

 
VI. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 53 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji 
për agjencitë e punësimeve të përkohshme ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër  49/2006, 
102/2008, 145/10, 136/11, 13/13, 38/14, 98/15, 147/15, 
27/16, 119/16 dhe 21/18). 

  
Neni 54 

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të 
miratohen në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.  

 
Neni 55 

(1) Agjencitë ekzistuese për punësime të përkohshme 
dhe agjencitë për ndërmjetësim të punësimit, janë të 
obliguara të dorëzojnë kërkesë në pajtim me këtë ligj për 
dhënien e licencave nga neni 7 paragrafi (1) të këtij ligji, 
në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji.   

(2) Agjencive ekzistuese për punësime të përkohshme 
dhe agjencive për ndërmjetësim të punësimit të cilat nuk do 
të dorëzojnë kërkesë në afatin e paragrafit (1) të këtij neni, 
do t'u ndërpritet vlefshmëria e licencave të lëshuara para 
ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 56 

Procedurat  e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji, do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për 
agjenci të punësimeve të përkohshme ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër  49/2006, 102/2008, 
145/10, 136/11, 13/13, 38/14, 98/15, 147/15 dhe 27/16) 
dhe Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër  
37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 
4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 
88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 
56/15, 129/15, 147/15, 154/15,  27/16, 119/16 dhe 21/18). 

 
Neni 57 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit të 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

_____________ 
2188. 

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 ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

заштита на природата, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 14 јуни 2018 година. 
   

Бр. 08-3816/1 Претседател 
 14 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Талат Џафери, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 
НА ПРИРОДАТА 

 
Член 1 

Во Законот за заштита на природата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 67/2004, 14/2006, 
84/2007, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 
41/14, 146/15, 39/16 и 63/16), во членот 141 став (5) точ-
ка  5)  во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврз-
никот „или“. 

Во алинејата 6  знакот точка запирка се заменува со 
точка. 

Точката 6) се брише. 
Точката 7) станува точка 6). 
 

Член 2 
Во членот 170 став (1) алинеја 5 бројот „300“ се за-

менува со бројот „240“.  
Алинејата 8 се менува и гласи: 
„- поседува потврда за познавање на компјутерски 

програми за канцелариско работење и“. 
Алинејата 9 се брише.  
 

Член 3 
Одредбите од членот 141 став (5) точка 5) од Зако-

нот за заштита на природата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 67/2004, 14/2006, 84/2007, 
35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 
39/16 и 63/16) нема да се применуваат од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 го-
дина. 

 
Член 4 

Директорот кој е именуван во периодот од денот на 
влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 
година, е должен да го исполни условот за познавање 
на англиски јазик најдоцна во рок од една година од 
денот на неговото именување. 

На директорот кој нема да го исполни условот за 
познавање на англиски јазик во рокот утврден во ста-
вот 1 на овој член му престанува мандатот. 

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.  

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE 

 TË NATYRËS 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbrojtje të natyrës ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 67/2004, 14/2006, 
84/2007, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 
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41/14, 146/15, 39/16 dhe 63/16) në nenin 141 paragrafi (5) 
pika 5) në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me 
lidhëzën "ose".  

Në alinenë 6 shenj pikëpresje zëvendësohet me pikë. 
Pika 6) shlyhet. 
Pika 7) bëhet pikë 6). 
 

Neni 2 
Në nenin 170 paragrafi (1) alineja 5 numri "300" 

zëvendësohet me numrin "240". 
Alineja 8 ndryshohet si vijon: 
- posedon vërtetim për njohje të programeve 

kompjuterike për punë në zyrë dhe". 
Alineja 9 shlyhet.  
 

Neni 3 
Dispozitat nga neni 141 paragrafi (5) pika 5) të Ligjit 

për mbrojtje të natyrës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/10, 
47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 
dhe 63/16)  nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji deri më1 shtator 2018. 

 
Neni 4 

Drejtori i cili është i zgjedhur nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i obliguar ta 
plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në 
afat prej një viti nga dita e zgjedhjes së tij. 

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohje të 
gjuhës angleze në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të 
këtij neni i pushon mandati. 

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.  

__________ 
2189. 

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 ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ  ЗА ЛЕКОВИТЕ  

И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за лековите и медицинските средства, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 14 јуни 2018 година. 
   

Бр. 08-3815/1 Претседател 
14 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Талат Џафери, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ 

СРЕДСТВА 
 

Член 1 
Во Законот за лековите и медицинските средства 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 
164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), 
во членот  5  став 1 во точката 23-е) по зборовите: 
„здравство и” се додаваат зборовите: „на начин ут-
врден од министерот за здравство”. 

Член 2 
Во член 80-а во ставот 3 точката 13) се менува и 

гласи: 
„предлог на дополнителна налепница која  се наоѓа 

на оригиналното надворешно пакување на лекот, со на-
ведување на потребните ознаки и податоците за лекот 
на македонски јазик и неговото кирилско писмо, и тоа: 
име на лекот, активна супстанција, фармацевтска дози-
рана форма, јачина и големина на пакување, квалитати-
вен состав на ексципиенси,  АТЦ код,  начин на упот-
реба на лекот со вклучено предупредување: „Пред 
употреба на лекот внимателно прочитајте го приложе-
ното упатство“, мерки на предупредување, начин на 
чување, начин на издавање, број на серија, рок на упот-
реба,  назив и седиште на производителот на лекот, на-
зив и седиште на носителот на одобрението за парале-
лен увоз, број и дата на одобрението за паралелен увоз 
на лекот и европски број на производот ЕАН код.“. 

Во точката 14) сврзникот „и” се заменува со знакот 
точка запирка и се додаваат четири нови точки 15), 16), 
17) и 18), кои гласат: 

„15)  сертификат од анализа на квалитет на лекот од 
производителот што е предмет на паралелен увоз, при-
ложен во оригинал; 

16)  сертификат од анализа на квалитетот на лекот 
од лабораторија овластена од надлежен орган на земја-
та производител на лекот или на земјата извозник на 
лекот, за вршење на соодветното испитување на лекот 
или лабораторија овластена од Агенцијата, а за вакци-
ни и лекови добиени со преработка на човечка крв или 
човечка плазма со ОЦАБР сертификат (Сертификат за 
пуштање на серија на лек во промет од официјална ла-
бораторија за контрола на лекови) издаден од лабора-
торија во ОМЦЛ мрежата; 

17) изјава дека ќе се обезбедат писмени докази за 
обезбедување на следливост на лекот од местото на 
производство до седиштето на носителот на одобрени-
ето за паралелен увоз; 

18) доказ дека писмено го известил носителот на 
одобрението за ставање на лекот во промет на терито-
ријата на Република Македонија за својата намера да 
врши паралелен увоз и”. 

Точката 15) станува точка 19). 
Во ставот 4 зборот „осум“ се заменува со бројот 

„30“. 
Во ставот 7 зборот „три” се заменува со бројот 

„30”. 
По ставот 12 се додава нов став 13, кој гласи: 
„Агенцијата е должна да доставува до Министер-

ството за здравство квартални извештаи за издадените 
одобренија за паралелен увоз и за  издадени одобренија 
за пуштање во промет на секоја серија на паралелно 
увезен лек со податоци за носителите на одобренијата 
и податоци за паралелно увезениот лек (увозник, име 
на лекот, јачина, фармацевтска дозирана форма, голе-
мина на пакување, број на одобрение и датум на изда-
вање, производител, држава извозник, големопродажна 
и малопродажна цена без ДДВ) најдоцна до десетти во 
месецот кој следи по истекот на последниот месец од 
претходниот квартал.“. 

 
Член 3 

Во член 80-в во ставот 11 во точката 2) знакот точ-
ка се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 
3), која гласи:  

„3) го извести писмено носителот на одобрението 
за ставање на лекот во промет на територијата на Ре-
публика Македонија за својата намера да врши парале-
лен увоз 15 дена пред денот на увозот и на негово бара-
ње да му обезбеди примерок од лекот што е предмет на 
паралелен увоз.“.   
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Член 4 
Во член 100 ставот 2 се менува и гласи:  
„Агенцијата издава одобрение за пуштање во про-

мет на секоја серија на паралелно увезен лек откако 
подносителот на барањето ќе достави:  

-  сертификат од анализа на квалитет на лекот што е 
предмет на паралелен увоз од производителот,  прило-
жен во оригинал и се однесува на земјата извор на па-
ралелен увоз, 

- сертификат за спроведена контрола на квалитет 
издаден од овластена лабораторија од Агенцијата, или 
од овластена лабораторија од страна на надлежен орган 
на земјата производител на лекот и  

- писмени докази за следливост на лекот од местото 
на производство до седиштето на носителот на одобре-
нието за паралелен увоз согласно со начелата на добра-
та дистрибутивна пракса.”. 

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои 
гласат: 

„Агенцијата издава одобрение за пуштање во про-
мет на секоја серија на паралелно увезена вакцина и 
лек добиен со преработка на човечка крв или човечка 
плазма откако подносителот на барањето ќе достави: 

-  сертификат од анализа на квалитет на лекот што е 
предмет на паралелен увоз од производителот, прило-
жен во оригинал и се однесува на земјата извор на па-
ралелен увоз, 

-  ОЦАБР сертификат (Сертификат за пуштање на 
серија на лек во промет од официјална лабораторија за 
контрола на лекови) издаден од лабораторија во ОМЦЛ 
мрежата и 

- писмени докази за следливост на лекот од местото 
на производство до седиштето на носителот на одобре-
нието за паралелен увоз согласно со начелата на добра-
та дистрибутивна пракса.   

Агенцијата издава одобрение за пуштање во промет 
на секоја серија лекови од ставот 1 точки 2) и 5) на овој 
член.“.  

 
Член 5 

Во членот 102 став 1 алинеја 5 зборот „првата” се 
заменува со зборот „секоја”. 

 
Член 6 

Во член 108 ставот 12 се менува и гласи: 
„Комисијата од ставот 11 на овој член се состои од 

11 члена и тоа: 
- двајца претставници од Министерството за здрав-

ство, 
- еден претставник од Министерството за финансии, 
- двајца претставници од Агенцијата за лекови и 

медицински средства, 
- двајца претставници од Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија и 
- четири стручни лица од различни области на ме-

дицината, фармацијата, економијата или правото.”. 
Во ставот 13 зборот „една“ се заменува со зборот 

„три“. 
Ставот 16 се брише. 
 

Член 7 
Најдоцна до 1 јануари 2020 година правното лице 

кое врши промет на мало со лекови, е должно да обез-
беди најмалку по едно лице со високо образование од 
областа на фармацијата кое ќе биде постојано присутно 
во смена во аптеката.  

 
Член 8 

Започнатите постапки за добивање на одобренија за 
паралелен увоз на лек до денот на влегувањето во сила 
на овој закон, ќе завршат согласно со одредбите од овој 
закон. 

Постапките  за издавање одобренија за пуштање во 
промет на секоја серија на паралелно увезен лек по до-
говори склучени по завршени тендери за јавни набавки 
до денот на влегување во сила на овој закон, ќе се зав-
ршат согласно со одредбите од Законот за лековите и 
медицинските средства („Службен весник на Републи-
ка Македонија“, број 106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, 
136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 
154/15, 228/15, 7/16 и 53/16). 

Издадените одобренија за паралелен увоз на лек 
согласно одредбите од Законот за лековите и медицин-
ските средства („Службен весник на Република Маке-
донија“, број 106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 
11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 
228/15, 7/16 и 53/16), ќе важат се до истекот на рокот за 
кои се издадени. 

 
Член 9 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за лековите и медицинските 
средства. 

 
Член 10 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR BARNA DHE MJETE MJEKËSORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për barna dhe mjete mjekësore ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 106/2007, 
88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 
43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 dhe 53/16), në nenin 5 
paragrafi 1 në pikën 23-e) pas fjalëve: "shëndetësi dhe" 
shtohen fjalët "në mënyrë të përcaktuar nga ministri i 
Shëndetësisë". 

 
Neni 2 

Në nenin 80-a në paragrafi 3 pika 13) ndryshohet si 
vijon: 

"propozim i etiketës plotësuese e cila gjendet në 
paketimin e jashtëm origjinal të barit, me theksim të 
shenjave të nevojshme dhe të dhënave për barin në gjuhën 
maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, si vijon: emri i barit, 
substanca aktive, forma farmaceutike e dozuar, forca dhe 
madhësia e paketimit, përbërja kualitative e ekscipientëve, 
kodi ATC, mënyra e përdorimit të barit me paralajmërim të 
përfshirë: "Para përdorimit të barit me kujdes lexojeni 
udhëzimin e bashkëngjitur", masa të paralajmërimit, 
mënyra e ruajtjes, mënyra e dhënies, numri i serisë, afati i  
përdorimit, emri dhe selia e prodhuesit të barit, emri dhe 
selia e bartësit të lejes për import paralel, numri dhe data e 
lejes për import paralel të barit dhe numri evropian i 
prodhimit kodi EAN.". 

Në pikën 14) lidhëza "dhe" zëvendësohet me shenjën 
pikëpresje dhe shtohen katër pika të reja 15), 16), 17) dhe 
18), si vijojnë: 

"15) certifikatë nga analiza e kualitetit të barit nga 
prodhuesi që është lëndë e importit paralel, e bashkëngjitur 
në origjinal; 

16) certifikatë nga analiza e kualitetit të barit nga 
laboratori i autorizuar nga organi kompetent i vendit 
prodhues i barit ose i vendit importues i barit, për kryerje të 
kontrollit adekuat të barit ose laborator të autorizuar nga 
Agjencia, ndërsa për vaksina dhe barna të marra me 
përpunim të gjakut të njeriut ose plazmës së njeriut me 
certifikatë OCABR (Certifikatë për lëshim të serisë së barit 
në qarkullim nga laboratori oficial për kontroll të barnave) 
të lëshuar nga rrjeti OMCL; 
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17) deklaratë se do të sigurohen dëshmi me shkrim për 
sigurim të vijimësisë së barit nga vendi i prodhimtarisë te 
selia e bartësit të lejes për import paralel; 

18) dëshmi se me shkrim e ka njoftuar bartësin e lejes 
për vënie të barit në qarkullim në territorin e Republikës së 
Maqedonisë për qëllimin e vet që të kryejë import paralel 
dhe". 

Pika 15) bëhet pikë 19). 
Në paragrafin 4 fjala "tetë" zëvendësohet me numrin 

"30". 
Në paragrafin 7 fjala "tre" zëvendësohet me numrin 

"30". 
Pas paragrafit 12 shtohet paragrafi i ri 13 si vijon: 
"Agjencia është e obliguar të dorëzojë te Ministria e 

Shëndetësisë raporte tremujore për lejet e dhëna për import 
paralel edhe për lejet e lëshuara për lëshim në qarkullim të 
çdo serie të barit paralel të importuar me të dhëna për 
bartësit e lejeve dhe të dhëna për barin e importuar paralel 
(importuesi, emri i barit, forca, forma farmaceutike e 
dozuar, madhësia e paketimit, numri i lejes dhe data e 
lëshimit, prodhuesi, shteti importues, çmimi i shitjes me 
shumicë dhe pakicë pa TVSH) më së voni deri në të dhjetin 
e muajit i cili vijon pas përfundimit të muajit të fundit nga 
tremujori paraprak.“. 

 
Neni 3 

Në nenin 80-v në paragrafin 11 në pikën 2) shenja pikë 
zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re 3), si 
vijon:  

"3) e njofton me shkrim bartësin e lejes për vënie të 
barit në qarkullim në territorin e Republikës së Maqedonisë 
për qëllimin e vet që të bëjë import paralel 15 ditë para 
ditës së importit dhe në kërkesë të tij t'i sigurojë ekzemplar 
nga bari që është lëndë e importit paralel.".   

 
Neni 4 

Në nenin 100 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:  
"Agjencia jep leje për lëshim në qarkullim të çdo serie 

të barit të importuar paralel pasi që parashtruesi i kërkesës 
do të dorëzojë:  

- certifikatë nga analiza e kualitetit të barit që është 
lëndë e importit paralel nga prodhuesi, të parashtruar në 
origjinal dhe ka të bëjë me vendin burimor të importit 
paralel, 

- certifikatë për kontroll të zbatuar të kualitetit të dhënë 
nga laborator i autorizuar nga Agjencia, ose nga laborator i 
autorizuar nga ana e organit kompetent i vendit prodhues të 
barit dhe  

- dëshmi me shkrim për vijimësinë e barit nga vendi i 
prodhimtarisë deri te selia e bartësit të lejes për import 
paralel në pajtim me parimet e praktikës së mirë të 
shpërndarjes.". 

Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, si 
vijojnë: 

"Agjencia jep leje për lëshim në qarkullim të çdo serie 
të vaksinës së importuar në mënyrë paralele dhe barit të 
fituar me përpunim të gjakut të njeriut ose plazmës së 
njeriut pasi parashtruesi i kërkesës do të dorëzojë: 

- certifikatë nga analiza e kualitetit të barit që është 
lëndë e importit paralel nga prodhuesi, të parashtruar në 
origjinal dhe ka të bëjë me vendin burimor të importit 
paralel, 

-  certifikatë OCABR (Certifikatë për lëshim të serisë 
së barit në qarkullim nga laboratori oficial për kontroll të 
barnave) të lëshuar nga laboratori në rrjetin OMCL dhe  

- dëshmi me shkrim për vijimësinë e barit nga vendi i 
prodhimtarisë deri te selia e bartësit të lejes për import 
paralel në pajtim me parimet e praktikës së mirë të 
shpërndarjes.   

Agjencia jep leje për lëshim në qarkullim të çdo serie të 
barnave nga paragrafi 1 pikat 2) dhe 5) të këtij neni.".  

 
Neni 5 

Në nenin 102 paragrafi 1 alineja 5 fjala "parë" 
zëvendësohet me fjalën "secila".  

Neni 6 
Në nenin 108 paragrafi 12 ndryshohet si vijon: 
"Komisioni nga paragrafi 11 të këtij neni përbëhet nga 

11 anëtarë, si vijon: 
- dy përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë,  
- një përfaqësues nga Ministria e Financave, 
- dy përfaqësues nga Agjencia për Barna dhe Mjete 

Mjekësore, 
- dy përfaqësues nga Fondi për Sigurim Shëndetësor i 

Maqedonisë dhe  
- katër persona profesionalë nga sfera të ndryshme të 

mjekësisë, farmacisë, ekonomisë dhe drejtësisë.". 
Në paragrafin 13 fjala "një" zëvendësohet me fjalën 

"tre". 
Paragrafi 16 shlyhet. 
 

Neni 7 
Më së voni deri më 1 janar 2020 personi juridik i cili 

kryen qarkullim me pakicë me barna është i obliguar të 
sigurojë së paku nga një person me arsim të lartë nga sfera 
e farmacisë i cili do të jetë përherë i pranishëm në ndërrim 
në barnatore.  

 
Neni 8 

Procedurat e filluara për marrje të lejes për import 
paralel të barit deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do 
të përfundojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

Procedurat për dhënie të lejes për lëshim në qarkullim 
të çdo serie të barit të importuar në mënyrë paralele sipas 
marrëveshjeve të lidhura pas tenderëve të përfunduar për 
furnizime publike deri në ditën e hyrjes në fuqi të ligjit, do 
të përfundohen në pajtim me dispozitat e Ligjit për barna 
dhe mjete mjekësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë", numër 106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, 
136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 
154/15, 228/15, 7/16 dhe 53/16). 

Lejet e lëshuara për import paralel të barit në pajtim me 
dispozitat të Ligjit për barna dhe mjete mjekësore ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 106/2007, 
88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 
43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 dhe 53/16), do të vlejnë 
deri në përfundimin e afatit për të cilin janë lëshuar. 

 
Neni 9 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për barna dhe mjete mjekësore. 

 
Neni 10 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

2190. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 20 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по 
известувањето за концентрација поднесено од  Тева 
Фармацеутикал Индустрис Лимитед, со седиште на 5 
Басел Стрит, Петач Тиква 4951033, Израел преку Адво-
катско друштво Кнезовиќ и соработници од Скопје, на 
седница одржана на ден 1.2.2016 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата  со која Тева Фар-

мацеутикал Индустрис Лимитед, со седиште на 5 Басел 
Стрит, Петач Тиква 4951033, Израел има намера да стек-
не контрола над глобалниот генерички бизнис на Аллер-
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ган Плц, со седиште на адреса Клоншаух Бизнис анд Тех-
нолоџи Парк, Кулок, Даблин, Д17 Е400, Ирска вклучувај-
ќи ги единиците во САД и меѓународните генерички тр-
говски единици, Медис снабдувачот на трети страни, гло-
балните генерички производни операции, глобалната ге-
неричка R & D единица, меѓународната комерцијална 
единица (со исклучок на ОТС производи за нега на 
очите), низ целата земја (OTC) и некои меѓународно етаб-
лирани брендови, иако потпаѓа под одредбите од Законот 
за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица 
значително спречување, ограничување или нарушување 
на ефективната конкуренција на пазарот или на негов 
суштински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е 
во согласност со одредбите на Законот за заштита на кон-
куренцијата во смисла на член 20 став (1) точка 1) од За-
конот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за извес-
тување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за ре-
шението во износ од 30.000,оо ден., согласно тарифен 
број 34 од Законот за административни такси (“Службен 
весник на Република Македонија„бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 
130/08, 6/10, 145/10 и 17/11)) на сметка на Буџетот на Ре-
публика Македонија бр. 100000000063095, уплатна смет-
ка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-1  

1 февруари 2016 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 
2191. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по 
известувањето за концентрација поднесено од  Европ-
ски Архитектонски Системи С.а р.л (European 
Architectural Systems S.à r.l.) со седиште на 5, rue 
Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, преку Адвокатско 
друштво Поленак од Скопје, на седница одржана на 
ден 26.01.2016 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Европски 

Архитектонски Системи С.а р.л (European Architectural 
Systems S.à r.l.) со седиште на 5, rue Guillaume Kroll L-
1882 Luxembourg стекнува директна единствена кон-
трола над ТРИМО инжениринг ин производња мон-
тажних објектов д.д. (TRIMO inzeniring in proizvodnja 
montaznih objektov d.d), со седиште на Prijateljeva Cesta 
12, 8210 Trebnje, Словенија, преку купопродажба на ак-
ции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита 
на конкуренцијата, нема да има за последица значител-
но спречување, ограничување или нарушување на 
ефективната конкуренција на пазарот или на негов 
суштински дел, особено како резултат на создавање 
или зајакнување на доминантната позиција на учесни-
ците и е во согласност со одредбите на Законот за заш-
тита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) 
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за извес-
тување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за ре-
шението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 28-а 
од Законот за административни такси („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 
24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Репуб-
лика Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 
840...03161, приходна шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-5  

26 јануари 2016 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

2192. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз 

основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на 
конкуренцијата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а 
постапувајќи по известувањето за концентрација 
поднесено од  АД ИМЛЕК Белград (AD IMLEK 
Beograd) со регистрирано седиште на Индустриска 
зона бб, Падинска Скела Белград, Република Србија, 
преку адвокати Јасмина Илиева Јовановиќ, Ема 
Димитриеска и Драган Дамески од Адвокатска 
канцеларија Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска од 
Скопје, на седница одржана на ден 25.02.2016 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која АД 

ИМЛЕК БЕЛГРАД (АD IMLEK BEOGRAD) со 
регистрирано седиште на Индустриска зона бб, 
Падинска Скела Белград, Република Србија ќе стекне 
целосна контрола над Нишка млекара доо Ниш (Niska 
mlekara doo Nis) со регистрирано седиште на Никодија 
Стојановиќa 28-б, Ниш, Република Србија, по пат на 
купување на удели, иако потпаѓа под одредбите од 
Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за 
последица значително спречување, ограничување или 
нарушување на ефективната конкуренција на пазарот 
или на негов суштински дел, особено како резултат на 
создавање или зајакнување на доминантната позиција 
на учесниците и е во согласност со одредбите на 
Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на 
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на 
конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 34 од Законот за административни такси („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

 
Уп. бр. 08-6  

25 февруари 2016 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 
2193. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација поднесено од  Петрол 
Словенска енергетска дружба  дд Љубљана, Дунајска 
Цеста бр.50 Љубљана Словенија, преку Адвокатско 
друштво Бона Фиде од Скопје, на седница одржана на 
ден 01.02.2016 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата  со која Петрол 

Словенска енергетска дружба  дд Љубљана, Дунајска 
Цеста бр.50 Љубљана Словенија, има намера да се 
стекне со контрола врз Геоплин доо Љубљана, дружба 
за трговање ин транспорт земељскега плина, Цеста 
Љубљанске бригаде бр.11 Љубљана, Словенија по пат 
на стекнување на удели иако потпаѓа под одредбите од 
Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за 
последица значително спречување, ограничување или 
нарушување на ефективната конкуренција на пазарот 
или на негов суштински дел, особено како резултат на 
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создавање или зајакнување на доминантната позиција 
на учесниците и е во согласност со одредбите на Зако-
нот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за извес-
тување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за 
решението во износ од 30.000,оо ден., согласно тарифен 
број 34 од Законот за административни такси (“Службен 
весник на Република Македонија„бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 
130/08, 6/10, 145/10 и 17/11)) на сметка на Буџетот на Ре-
публика Македонија бр. 100000000063095, уплатна 
сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

 
Уп. бр. 08-7  

1 февруари 2016 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 
2194. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по 
известувањето за концентрација поднесено од  Новома-
тик АД (Novomatic AG) со седиште на ул. Виенер стр. 
158, 2352 Гумполдскирцхен, Австрија, преку Адвокат 
Никола Лазаров од Скопје, на седница одржана на ден 
8.04.2016 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Новома-

тик АД (Novomatic AG) со седиште на ул. Виенер стр. 
158, 2352 Гумполдскирцхен, Австрија, стекнува кон-
трола над Казинос Аустриа АД (Casinos Austria 
Aktiengesellschaft) со седиште на ул. Реннњег 44, 1038 
Виена Австрија, преку купопродажба на акции, иако 
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
ренцијата, нема да има за последица значително спре-
чување, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот за заштита на конку-
ренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од За-
конот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за извес-
тување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за ре-
шението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 34 од 
Законот за административни такси („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 
19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 
145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македо-
нија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, 
приходна шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-19  

8 април 2016 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 
2195. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен Весник на Република Македо-
нија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација поднсено од АМАДЕУС 
ИТ ГРОУП  С.А со седиште на Салвадор де Мадариага 
1, 28027 Мадрид, Шпанија, преку преку Адвокатско 
друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска од Скопје, 
на седница одржана на ден 29.03.2016 година, го доне-
се следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се утврдува дека концентрацијата со која која АМА-

ДЕУС ИТ ГРОУП С.А, со седиште на Салвадор де Мада-
риага (Salvador de Madariaga) 1, 28027 Мадрид, Шпанија 
ќе стекне контрола над АМАДЕУС СЛОВЕНИЈА Компа-
нија за маркетинг д.о.о со седиште во Љубљана на Дунај-
ска Цеста 122, Словенија и над Друштвото за комуника-
ции, промет и услуги НМЦ ДОО Скопје со седиште на 
Градски ѕид блок 2 бб Скопје по основ на купопродажба 
на удели иако потпаѓа под одредбите од Законот за заш-
тита на конкуренцијата, нема да има за последица значи-
телно спречување, ограничување или нарушување на 
ефективната конкуренција на пазарот или на негов суш-
тински дел, особено како резултат на создавање или зајак-
нување на доминантната позиција на учесниците и е во 
согласност со одредбите на Законот за заштита на конку-
ренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за извес-
тување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за ре-
шението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 34 од 
Законот за административни такси („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 
19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 
145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македо-
нија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, 
приходна шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-20  

29 март 2016 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 
2196. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по 
известувањето за концентрација поднесено од  Силк 
Роад Цапитал АГ (Silk Road Capital AG) со седиште на 
Фрајхофштрасе 22, ЦХ 8700, Цирих – Киснахт, 
Швајцарија, преку полномошник Горан Марковски од 
Скопје, на седница одржана на ден 8.4.2016 година, го 
донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Силк Роад 

Цапитал АГ (Silk Road Capital AG) со седиште на Фрајхо-
фштрасе 22, ЦХ 8700, Цирих – Киснахт, Швајцарија стек-
нува директна контрола над Алфа Банка АД Скопје, со се-
диште на Даме Груев бр. 1 Скопје, преку купопродажба 
на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заш-
тита на конкуренцијата, нема да има за последица значи-
телно спречување, ограничување или нарушување на 
ефективната конкуренција на пазарот или на негов суш-
тински дел, особено како резултат на создавање или зајак-
нување на доминантната позиција на учесниците и е во 
согласност со одредбите на Законот за заштита на конку-
ренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за извес-
тување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за ре-
шението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 34 од 
Законот за административни такси („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 
19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 
145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македо-
нија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, 
приходна шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-22  

8 април 2016 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 
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2197. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен Весник на Република Македо-
нија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација поднсено од Инграм 
Микро Инц, со седиште на 3351 Мичелсон Драјв, 
Апартман 100, Ирвин, Калифорнија 92612-0697, САД, 
преку Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници од 
Скопје, на седница одржана на ден 29.03.2016 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Инграм 

Микро Инц, со седиште на 3351 Мичелсон Драјв, 
Апартман 100, Ирвин, Калифорнија 92612-0697, САД 
има намера да стекне контрола над РРЦ Полска 
Сп.з.о.о. со седиште на Фарбиарска 69, 02-682 Вар-
шава, Полска по основ на купопродажба на удели иако 
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
ренцијата, нема да има за последица значително спре-
чување, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот зазаштита на конку-
ренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од За-
конот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 34 од Законот за административни такси („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

 
Уп. бр. 08-25  

29 март 2016 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________          
2198. 

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заш-
тита на конкуренцијата („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапу-
вајќи по известувањето за концентрација поднесено од 
ОРБИКО ДОО за трговија Загреб со седиште на Коту-
рашка Цеста 69, Загреб, Република Хрватска преку 
Адвокат Маја Парговска од Скопје, Комисијата за заш-
тита на конкуренцијата на седница одржана на ден 
04.04.2016 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која ОРБИКО 

ДОО за трговија Загреб со седиште на Котурашка Цес-
та 69, Загреб, Република Хрватска има намера да се 
стекне со целосна контрола над Оптимум Дистрибуци-
ја ЦЗ и СК с.р.о. со седиште на ул. Коданска 1441/46, 
101 00 Прага 10, Чешка Република и над Оптимум Дис-
трибуција сп. з о.о. со седиште на ул. Полецзки 21, 02-
822 Варшава, Република Полска преку купопродажба 
на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица 
значително спречување, ограничување или нарушува-
ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-
гов суштински дел, особено како резултат на создава-
ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-
ниците и е во согласност со одредбите на Законот за 
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став 
(1) точка2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приход-
на шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-26  

4 април 2016 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 
2199. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола 
на државната помош (,,Службен весник на Република 
Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по извесува-
њето за планирано доделување на помош поднесено од 
страна на Агенцијата за промоција и поддршка на ту-
ризмот, на седницата одржана на 27.05.2015 година го 
донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Средствата доделени од страна на Агенцијата за 

промоција и поддршка на туризмот во вкупен износ од 
141.000.000,00 денари од Програмата за промоција и 
поддршка на туризмот за 2015 година (,,Службен вес-
ник на Република Македонија,, бр.196/2014) за суб-
венционирање на странскиот организиран туристички 
промет врз основа на Правилникот за начинот, видот и 
висината на субвенциите (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија,, бр. 53/2013) како и Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за начи-
нот, видот и висината на субвенциите (,,Службен вес-
ник на Република Македонија,, бр. 147/2014) за оства-
рување на субвенции за туроператори и туристички 
агенции за престој на странски туристи во РМ, и тоа за: 

- престој во Македонија со најмалку остварени три 
ноќевања со дуручек, во сите сместувачки капацитети 
во кој професионално се нудат угостителски услуги, 
освен за сместување кај издавачите на соби и апартма-
ни кои немаат пријавено вршење на туристичка дејност 
и немаат категоризација на истите ; 

- организиран групен превоз, со посебно закупени 
автобуси, авиони и возови, или закупени минимум де-
сет места во наведените превозни средства, од местото 
на поаѓање на групата до местото на користење на ус-
лугата во сместувачкиот објект и враќање на групата 
на иста релација (возењето со автобус, авион, или воз, 
за време на престојот во Македонија не се вклучени) ; 

- организиран групен превоз на редовни авионски 
линии или редовен железнички и автобуски сообраќај 
со доаѓање и враќање на групата (најмалку десет лица 
во група) ; 

- комбинирана тура – организиран групен превоз во 
комбинација со две превозни средства како главни пре-
возни средства (авион, автобус или воз) при што, пре-
возното средство во доаѓање на одредената дестинаци-
ја се смета за главно и за него се поднесува барање и 

- кружни тури (со минимум едно ноќевање во трета 
земја) кои се организираат во земјите од регионот (нај-
малку десет лица во група) со организиран превоз при 
поаѓање и заминување на авион, автобус или воз до-
колку се остварат најмалку две ноќевања со услуга, но-
ќевање со доручек во Република Македонија 

претставуваат државна помош во смисла на член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош, 
која како шема на помош во смисла на член 4 став (1) 
точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја 
доделува Агенцијата за промоција и поддршка на ту-
ризмот и чие доделување е дозволено согласно член 8 
став (2) точка б) од Законот за контрола на државната 
помош бидејќи се работи за помош наменета за унапре-
дување на остварувањето на проекти од значаен еко-
номски интерес за Република Македонија. 
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2. Видот и карактерот на промените на оригинална-
та шема на помош (одредено со решение на Комисија-
та за заштита на конкуренцијата бр. 10-168 од 
30.05.2014 година) кои се вршат со Правилникот за из-
менување и дополнување на Правилникот за начинот, 
видот и висината на субвенциите (,,Службен весник на 
Република Македонија,, бр. 147/2014) не претставуваат 
промена на постојната државна помош согласно член 3 
став (1), (2) и (3) од Уредбата за начинот и постапката 
за поднесување на известување за доделување на 
државна помош, како и постапката за вршење надзор 
на постојната државна помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија,, бр. 142/2011), бидејќи истите се 
во насока на подобро имплементирање и појаснување 
на дел од одредбите на Правилникот за начинот, видот 
и висината на субвенциите  (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија,, бр. 53/2013) со што таквите из-
мени и дополнувања не влијаат врз оценката на дозво-
леноста на доделувањето на помошта согласно Законот 
за контрола на државната помош. 

  
Уп. бр. 10-35  

27 мај 2015 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 
2200. 

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот 
за контрола на државната помош (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.145/2010),  Комисијата за 
заштита на конкуренцијата постапувајќи по известува-
ањето за планирано доделување на помош и известува-
њето за дополнителни информации за формата за из-
вестување за регионална помош бр.10-48 од 10.07.2015, 
поднесено од страна на Владата на Република Македо-
нија , како давател на државна помош, застапувана и 
претставувана од страна на министерот без ресор за 
привлекување на странски инвестиции м-р Бил Пав-
лески, за доделување на планирана регионална помош 
на компанијата Кранфилд Фаундри ДООЕЛ - Скопје, 
на седницата одржана на 15.07.2015 година, го донесе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испи-

тување на известуваањето за планирано доделување на 
помош и известувањето за дополнителни информации 
за формата за известување за регионална помош бр. 10-
48 од 10.07.2015, поднесено од страна на Владата на 
Република Македонија, како давател на државна по-
мош, застапувана и претставувана од страна на минис-
терот без ресор за привлекување на странски инвести-
ции м-р Бил Павлески, за доделување на планирана ре-
гионална помош на компанијата Кранфилд Фаундри 
ДООЕЛ - Скопје со седиште на Булевар „8-ми септем-
ври“ бр.16 – Хипер /кат 2 Скопје, Р.Македонија, како 
корисник на државна помош, утврди дека мерките: 

- Персонален данок на доход кој е наплатен и кој ќе 
се плаќа на платите на вработените во целост за период 
од десет години, и  

- Данок на добивка исплатена во целост за период 
од десет години 

претставуваат државна помош во смисла на член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош. 
Ваквите мерки се наменети за поддржување на реали-
зација на инвестицискиот проект кој опфаќа изградба 
на  современа леарница која  предвидува леење на по-
луготови производи од железо,леење на одливки од си-
во железо, леење на нодулирани (топчести) графитни 
одливки од железо, леење на производи од ковлиба од-
ливка и производство на цевки и шупливи профили и 
цевки и производи од леано железо која ќе биде лоци-
рана во индустриската зона Пробиштип вон опфат на 
технолошко – индустриска развојна зона претставува 
регионална помош како индивидуална помош согласно 

член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контро-
ла на државната помош при што доделувањето на иста-
та е дозволено. 

     
Уп. бр. 10-48  

15 јули 2015 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 
2201. 

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот 
за контрола на државната помош (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.145/2010),  Комисијата за 
заштита на конкуренцијата постапувајќи по известува-
ањето за планирано доделување на помош и известува-
њето за дополнителни информации за формата за из-
вестување за регионална помош бр.10-49 од 10.07.2015, 
поднесено од Владата на Република Македонија, како 
давател на државна помош, застапувана и претставува-
на од страна на Министерот без ресор задолжен за 
привлекување странски инвестиции м-р Веле Самак за 
доделување на планирана регионална помош на Леар 
Цорпоратион Македонија ДООЕЛ Гостивар, на седни-
цата одржана на 15.7.2015 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при ис-

питување на  известувањето за планирано доделување 
на помош и известувањето за дополнителни информа-
ции за формата за известување за регионална помош 
бр.10-49 од 10.07.2015, поднесено од Владата на Репуб-
лика Македонија, како давател на државна помош, зас-
тапувана и претставувана од страна на Министерот без 
ресор задолжен за привлекување странски инвестиции 
м-р Веле Самак, за доделување на планирана регионал-
на помош на Леар Цорпоратион Македонија ДООЕЛ 
Гостивар, со седиште во Технолошко индустриска раз-
војна зона „Тетово“, како корисник на државната по-
мош, утврди дека мерките:  

1.1 ослободување од плаќање на персонален данок 
на доход на примањата по основ на платите на вработе-
ните за период од XXX години 

1.2 ослободување од плаќање на данок на добивка 
за период од XXX години 

1.3 ослободување од плаќање на данок на додадена 
вредност на увозот на добра во зоната и за трговија на 
добра и услуги во зоната, под услов добрата да не се 
пуштени во слободен промет, односно да не се намене-
ти за крајна потрошувачка 

1.4 царински ослободувања и олеснувања 
1.5 Ослободување од плаќање на надоместокот за 

уредување на градежното земјиште 
1.6 Изземање од обврска за поднесување на гаранција 

како инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој 
настанал или може да настане по одредувањето на царин-
ски дозволено постапување или употреба на стоката 

1.7 Условно доделување на грант во готовина за покри-
вање на учество во трошоците за изградба на градежен об-
јект во висина од XXX евра претставуваат доделување на 
државна помош преку шема на помош предвидена во Зако-
нот за технолошко - индустриски развојни зони ( „Службен 
весник на РМ “бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 
127/12,) за чие доделување не е потребно дополнително 
одобрување од страна на Комисијата за заштита на конку-
ренцијата, со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 
04.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата 
го одобрила Законот за Технолошки – индустриски развојни 
зони како шема на помош за доделување на државна помош 
на корисниците на технолошко – индустриските  развојни 
зони основани од Владата на Република Македонија. 

2. Комисијата за заштита на конкуренцијата при ис-
питување на  известуваањето за планирано доделување 
на помош и известувањето за дополнителни информа-
ции за формата за известување за регионална помош 
бр.10-49 од 10.07.2015, поднесено од Владата на Репуб-
лика Македонија, како давател на државна помош, зас-
тапувана и претставувана од страна на Министерот без 
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ресор задолжен за привлекување странски инвестиции 
м-р Веле Самак, за доделување на планирана регионал-
на помош на Леар Цорпоратион Македонија ДООЕЛ 
Гостивар, со седиште во Технолошко индустриска раз-
војна зона „Тетово“, како корисник на државната по-
мош, утврди дека мерката: 

2.1 Доделување на грант во готовина за креирање 
на нови работни места во висина од XXX (XXX евра) 
за секое ново креирано работно место,во можен макси-
мален износ од XXX ЕУР (XXX евра) за максимално 
креирани XXX нови работни места, и  

2.2  Исплата на платениот персонален данок на до-
ход на примањата по основ на платите на вработените 
лица за периодот од датумот кога за прв пат се врабо-
тени XXX лица до датумот на издавањето на Решение-
то за започнување со работа во ТИРЗ, во случај прет-
пријатието да има вработени лица во тој период. 

Претставува државна помош во смисла на член 5 од 
Законот за контрола на државната помош. Ваквите 
мерки се наменети за  поддржување на реализација на 
инвестицискиот проект за производство на навлаки за 
автомобилски седишта и други компоненти за автомо-
били, или друга индустрија, претставува регионална 
помош како индивидуална помош согласно член 4 став 
(1) точка 11 од Законот за контрола на државната по-
мош, при што доделувањето на истата е дозволено. 

 
Уп. бр. 10-49  

15 јули 2015 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 
2202. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен Весник на Република Македо-
нија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација поднсено од СИЈ-СЛО-
ВЕНСКА ИНДУСТРИЈА ЈЕКЛА д.д. Љубљана, Слове-
нија со регистрирано седиште и адреса на Гербичева 
98, 1000 Љубљана, Словенија, преку полномошник, 
Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска 
од Скопје, на седница одржана на ден 05.10.2015 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која СИЈ-

СЛОВЕНСКА ИНДУСТРИЈА ЈЕКЛА д.д. Љубљана 
(SIJ - Slovenska industrija jekla d.d. Ljubljana), Словенија 
со регистрирано седиште и адреса на Гербичева 98, 
1000 Љубљана, Словенија (Gerbičeva 98, 1000 
Ljubljana, Slovenia), има намера да стекне контрола над 
Перутина Птуј д.д. Птуј (Perutina Ptuj d.d. Ptuj), Слове-
нија со регистрирано седиште на адреса Потрчева цес-
та 10, 2250, Птуј (Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj),Словени-
ја по пат на зголемување на основна главнина и превзе-
мање на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот 
за заштита на конкуренцијата, нема да има за послед-
ица значително спречување, ограничување или нару-
шување на ефективната конкуренција на пазарот или 
на негов суштински дел, особено како резултат на соз-
давање или зајакнување на доминантната позиција на 
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот 
зазаштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став 
(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за извес-
тување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за ре-
шението во износод 30.000,оо ден., по тарифен број 28-а 
од Законот за административни такси (Службен весник на 
Република Македонија бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 
19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република 
Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 
840…..03161, приходна шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-62  

5 октомври 2015 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

2203. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заш-

тита на конкуренцијата („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапу-
вајќи по известувањето за концентрација поднесено од 
ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје со регистрирано се-
диште на Јадранска магистрала бр. 31, Бутел Скопје, 
преку Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници од 
Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седница одржана на ден 16.11.2015 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која ФЕНИКС 

ФАРМА ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на 
Јадранска Магистрала бр. 31, Бутел Скопје, Република 
Македонија стекнува контрола над ЕКСКЛУЗИВ ФАР-
МА ДООЕЛ со регистрирано седиште на Зона Индус-
триале бр. 57, Приштина, Република Косово, по пат на 
купување на удел, иако потпаѓа под одредбите од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата, нема да има за по-
следица значително спречување, ограничување или на-
рушување на ефективната конкуренција на пазарот или 
на негов суштински дел, особено како резултат на соз-
давање или зајакнување на доминантната позиција на 
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот 
за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренци-
јата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за извес-
тување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за ре-
шението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 28-а 
од Законот за административни такси („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 
24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Репуб-
лика Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 
840...03161, приходна шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-64  

16 ноември 2015 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 
2204. 

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заш-
тита на конкуренцијата („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапу-
вајќи по известувањето за концентрација поднесено од 
Друштво за трговија и услуги КОНЕ МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на Филип 
Втори Македонски бр. 3/Соравиа Центар, 7ми кат, 
Скопје, преку Адвокатско друштво Кнезовиќ и сора-
ботници од Скопје, Комисијата за заштита на конку-
ренцијата на седница одржана на ден 16.11.2015 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Друштво-

то за трговија и услуги КОНЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
Скопје со регистрирано седиште на Филип Втори Ма-
кедонски бр. 3/Соравиа Центар, 7ми кат, Скопје, Ре-
публика Македонија стекнува контрола над бизнисот 
за одржување на елеватори на СЕРВИС ДАКА ЛИФТ 
увоз-извоз ДОО Скопје, со регистрирано седиште на 
Кочо Рацин бр. 26/18, Скопје, Република Македонија 
по пат на купување на средства, иако потпаѓа под од-
редбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема 
да има за последица значително спречување, ограничу-
вање или нарушување на ефективната конкуренција на 
пазарот или на негов суштински дел, особено како ре-
зултат на создавање или зајакнување на доминантната 
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите 
на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на 
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на кон-
куренцијата. 
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Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приход-
на шифра и програма 72231300. 

 
   Уп. бр. 08-65  

16 ноември 2015 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 
2205. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен Весник на Република Македо-
нија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација поднсено од Кнауф 
Аквапанел ГмбХ (Knauf Aquapanel GmbH) со седиште 
на Киперштрасе 19, 44147, Дортмунд, Германија 
(Kipperstrasse 19, 44147 Dortmund, Germany), преку 
полномошник, Адвокатско друштво Поленак од 
Скопје, на седница одржана на ден 25.11.2015 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Кнауф 

Аквапанел ГмбХ (Knauf Aquapanel GmbH) со седиште 
на Киперштрасе 19, 44147, Дортмунд, Германија 
(Kipperstrasse 19, 44147 Dortmund, Germany), има наме-
ра да стекне контрола врз Кнауф/УСГ Вервалтунгс 
ГмбХ, (Knauf/USG Verwaltungs GmbH) со седиште на 
Цур Хеле 11, Изерлон, 58638, Германија (Zur Helle 11, 
Iserlohn, 58638 Germany )а со тоа и врз  Кнауф/УСГ 
Системс ГмбХ и Ко КГ (Knauf USG Systems GmbH & 
Co KG) со седиште на Цур Хеле 11, Изерлон, 58638, 
Германија (Zur Helle 11, Iserlohn, 58638 Germany), по 
пат на купопродажба на удели ако потпаѓа под одред-
бите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да 
има за последица значително спречување, ограничува-
ње или нарушување на ефективната конкуренција на 
пазарот или на негов суштински дел, особено како ре-
зултат на создавање или зајакнување на доминантната 
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите 
на Законот зазаштита на конкуренцијата во смисла на 
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на кон-
куренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и 
за решението во износод 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси (Служ-
бен весник на Република Македонија бр.17/93, 20/96, 
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Бу-
џетот на Република Македонија бр. 100000000063095, 
уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и прог-
рама 72231300. 

 
Уп. бр. 08-66  

25 ноември 2015 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 
2206. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по 
известувањето за концентрација поднесено од  ХОНГ 
КОНГ ХАОСХЕНГ ИНВЕТСМЕНТ ЦО.ЛТД, со се-
диште на Суите 1001-2 Албион Плаза 2-6, Гранвилле 
Роад, Тсим Сха Тсуи, Ковлоон, Хонг Конг, преку 
Друштво за правни работи МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ од 
Скопје, на седница одржана на ден 28.12.2015 година, 
го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се утврдува дека концентрацијата со која ХОНГ 

КОНГ ХАОСХЕНГ ИНВЕТСМЕНТ ЦО.ЛТД, со се-
диште на Суите 1001-2 Албион Плаза 2-6, Гранвилле 
Роад, Тсим Сха Тсуи, Ковлоон, Хонг Конг има намера 
да стекне контрола над Друштво за производство, трго-
вија и услуги АРЦ АУТОМОТИВ МАКЕДОНИЈА ДО-
ОЕЛ Илинден, со седиште во Технолошко индустриска 
развојна зона Скопје 1/ блок 6 Илинден, Скопје, по ос-
нов на купопродажба на удели, иако потпаѓа под од-
редбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема 
да има за последица значително спречување, ограничу-
вање или нарушување на ефективната конкуренција на 
пазарот или на негов суштински дел, особено како ре-
зултат на создавање или зајакнување на доминантната 
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите 
на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на 
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на кон-
куренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за извес-
тување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за ре-
шението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 28-а 
од Законот за административни такси („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 
24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Репуб-
лика Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 
840...03161, приходна шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-71  

28 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 
2207. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен Весник на Република Македо-
нија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација поднсено од Арце-
лорМиттал Ацералиа Баскуе Холдинг С.Л. Шпанија, 
Банко Билбао Визкаја Аргентина С.А Шпанија, Банко 
де Сабаделл С.А. Шпанија, Банко Сантандер С.А Шпа-
нија, Банко Популар Еспањол С.А. Шпанија, Банкиа 
С.А. Шпанија, Каиксабанк С.А. Шпанија, Банкинтер 
С.А Шпанија, Каха Рурал де Наварра, С. Коп. Де Кре-
дито Шпанија и Кутксабанк С.А. Шпанија,  преку 
Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници од 
Скопје, на седница одржана на ден 28.12.2015 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Арце-

лорМиттал Ацералиа Баскуе Холдинг С.Л. со седиште 
на Ц/Чаварри, 6Сестао, Визкаја Шпанија, Банко Билбао 
Визкаја Аргентина С.А со седиште на Плаза де Сан 
Николас 4 Билбао Шпанија, Банко де Сабаделл С.А. со 
седиште на Плаза де Каталуња 1 Сабаделл, Барселона 
Шпанија, Банко Сантандер С.А со седиште на Пасео де 
Переда, 9-1 Сантандер Шпанија, Банко Популар Еспа-
њол С.А. со седиште на Ц/Веласкез 34 Мадрид Шпа-
нија, Банкиа С.А. со седиште на Ц/Пинтор Соролла 8 
Валенсија Шпанија, Каиксабанк С.А. со седиште на 
Авенида Диагонал 621 Барселона Шпанија, Банкинтер 
С.А. со седиште на Пасео де ла Кастеллана 29 Мадрид 
Шпанија, Каха Рурал де Наварра, С. Коп. Де Кредито 
со седиште на Плаза де лос Фуерос 1 Памплона Шпа-
нија и Кутксабанк С.А. со седиште на Ц/Гран Виа 30-
32 Билбао Шпанија („Финансиски ентитети") имаат на-
мера да стекнат заедничка контрола над Багоета С.Л. 
со седиште на С/Алберт Ајнштајн 44 Мињано, Алава 
(Парко Технолохико де Алава) Шпанија, и дел од неј-
зините поврзани друштва кои ја сочинуваат Кондеса 
Групата, по пат на реструктуирање на долг, иако пот-
паѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
ренцијата, нема да има за последица значително спре-
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чување, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот зазаштита на конку-
ренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од За-
конот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за извес-
тување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за ре-
шението во износод 30.000,оо ден., по тарифен број 28-а 
од Законот за административни такси (Службен весник на 
Република Македонија бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 
19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република 
Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 
840…..03161, приходна шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-72  

28 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 
2208. 

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заш-
тита на конкуренцијата („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапу-
вајќи по известувањето за концентрација поднесено од 
Трелеборг Холдинг АБ (Trelleborg Holding AB) со се-
диште на Поштенски фаx 153, 231 22 Трелеборг, Швед-
ска (P.O. Box 153, 231 22 Trelleborg, Sweden) преку 
Адвокатско друштво Поленак од Скопје, Комисијата за 
заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 
28.12.2015 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е  Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Трелеборг 

Холдинг АБ (Trelleborg Holding AB)со седиште на Пош-
тенски фаx 153, 231 22 Трелеборг, Шведска (P.O. Box 153, 
231 22 Trelleborg, Sweden) има намера да се стекне со це-
лосна контрола над ЧГС Холдинг а.с. (CGS Holding a.s.) 
со седиште на 106 00 Прага 10, Забехличе Швехлова 
1900/3 Чешка Република (Prague 10, Zabehlice, Svehlova 
1900/3, Czech Republic), преку купопродажба на акции, 
иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на кон-
куренцијата, нема да има за последица значително спре-
чување, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во согласност 
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во 
смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот за заштита 
на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за извес-
тување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. И за ре-
шението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 28-а 
од Законот за административни такси („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 
24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Репуб-
лика Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 
840...03161, приходна шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-74  

28 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

2209. 

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заш-

тита на конкуренцијата („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 145/10, 136/11 и 41/2014), а поста-

пувајќи по известувањето за концентрација поднесено 

од Мосбургер ГмбХ (Mosburger GmbH) со седиште на 

Кетзергасе 112, А – 1232 Виена, Република Австрија, 

преку полномошник адвокат Леонид Ристев од Скопје, 

Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница 

одржана на ден 28.12.2015 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Мосбур-

гер ГмбХ (Mosburger GmbH) со седиште на Кетзергасе 

112, А – 1232 Виена, Република Австрија има намера 

да се стекне со самостојна контрола над Виокит Паку-

вања А.Т.И.Д. (Viokyt Packaging  А.Е.V.Е) со седиште 

на Рачи, Схиматари 320 09, Република Грција, по пат 

на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите 

од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има 

за последица значително спречување, ограничување 

или нарушување на ефективната конкуренција на паза-

рот или на негов суштински дел, особено како резултат 

на создавање или зајакнување на доминантната пози-

ција на учесниците и е во согласност со одредбите на 

Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на 

член 19 став (1) точка2) одЗаконот за заштита на кон-

куренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. И 

за решението во износ од 30.000,ооден., по тарифен 

број 28-а од Законот за административни такси 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 

20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 

на Буџетот на Република Македонија бр. 

100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приход-

на шифра и програма 72231300. 

 

Уп. бр. 08-78  

28 декември 2015 година Претседател, 

Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 

2210. 

Комисијата за заштита на конкуренциајта врз основа на 

член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на држав-

ната помош (,,Службен весник на Република Македонија,, 

бр. 145/2010), а постапувајќи по извесувањето за планирано 

доделување на помош бр. 10-77 од 15.12.2015 година,соглас-

но Програмата за инвестирање во животна средина за 2015-

година  поднесено од Министерството за животна средина и 

просторно паланирање бр.08-9189/1 од 11.12.2015,Комисија-

та за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 

28.12.2015 година го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при ис-

питување на Известувањето за планирано доделување 
на помош бр. 10-77 од 15.12.2015 година, поднесено 
поднесено од страна на Министерството за животна 
средина и просторно планирање како давател на 
државната помош, утврди дека мерките: 

1.1 Мерката содржана во Член 4 точка 1 од Програмата 
за инвестирање во животна средина за 2016 година под нас-
лов Изработка на техничка документација и реализирање на 
проекти и активности за заштита, зачувување и подобрување 
на квалитетот на водите во износ од 42.000.000,00денари не 
претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од 
Законот за контрола на државната помош; 

1.2 Мерката содржана во Член 4 точка 2 од Програмата 
за инвестирање во животна средина за 2016 година под нас-
лов Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни 
студии, програми, проекти и други слични активности за 
заштита и унапредување на животната средина и природата 
во износ од 4.000.000,00 денари претставува државна помош 
во смисла на член 5став (1) од Законот за контрола на држав-
ната помош, која како хоризонтална помош  во смисла на 
член 4 став (1) точка 14) од  Законот за контрола на државна-
та помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) 
точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доде-
лува министерството за животна средина и просторно плани-
рање, при што доделувањето на истата е дозволено како по-
мош за заштита на животната средина согласно член 8 став 
(2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и 
член 15 и член 22 од Уредбата за условите и постапката за 
доделување на хоризонтална помош ( Службен весник на 
РМ бр.03/14), само во случаевите кога станува збор за фи-
нансирање на студии, програми, проекти и дриги слични ак-
тивности за користење на обновливи извори на енергија ; 

1.3 Мерката содржана во Член 4 точка 3 од Програ-
мата за инвестирање во животна средина за 2016 годи-
на под наслов Кофинансирање на Проект за јакнење на 
институционални капацитети на ЕЛС преку изработка 
на општински стратегии за животната средина и кли-
матските промени во износ од 500.000,00 денари, не 
претставува државна помош во смисла на член 5 став 
(1) од Законот за контрола на државната помош; 

1.4 Мерката содржана во Член 4 точка 4 од Програмата 
за инвестирање во животна средина за 2016 година под 
наслов Кофинансирање на тековни проекти од областа на 
животна средина во износ од 15.000.000,00денари, не прет-
ставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од За-
конот за контрола на државната помош; 

1.5 Мерката содржана во Член 4 точка 5 од Програмата 
за инвестирање во животна средина за 2016 година под 
наслов Реализација на проекти и активности одобрени сог-
ласно Програмата за инвестирање за 2014 и 2015 година во 
износ од 60.000.000,00денари е оценета со Решенија на Ко-
мисијата за заштита на конкуренцијата бр.10-282/4 од 
20.12.2013, и бр.10-190 од 24.12.2014 година и 

1.6 Мерката содржана во Член 4 точка 6 од Програ-
мата за инвестирање во животна средина за 2016 годи-
на под наслов Трошоци за спроведување на програмата 
во износ од 1.300.000,00 денари, не претставува држав-
на помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за 
контрола на државната помош. 

 
Уп. бр. 10-77  

28 декември 2015 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 
2211. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на 
член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 
136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за 
концентрација поднесено од  Делфи Хунгари Аутолкатреж 
Ѓарто Корлотолт Фелелосеѓи Таршашог (Delphi Hungary 
Autóalkatrész Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság), со се-
диште на 9700 Сзомбатхели, Занати ут 29/А, Унгарија 
(9700 Szombathely, Zanati út 29/A, Hungary, преку Адвокат-
ско друштво Поленак од Скопје, на седница одржана на 
ден 28.12.2015 година, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се утврдува дека концентрацијата со која Делфи Хун-

гари Аутолкатреж Ѓарто Корлотолт Фелелосеѓи Таршашог 
(Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Korlátolt Felelősségű 
Társaság), со седиште на 9700 Сзомбатхели, Занати ут 29/А, 
Унгарија (9700 Szombathely, Zanati út 29/A, Hungary има на-
мера да стекне контрола врз одредени средства на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ВИСТЕОН 
ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на Бунарџик бр. ТИРЗ-1041/ Бунарџик, Илинден, 
1000 Скопје, преку купопродажба на средства, иако потпа-
ѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 
нема да има за последица значително спречување, ограни-
чување или нарушување на ефективната конкуренција на 
пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат 
на создавање или зајакнување на доминантната позиција на 
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за 
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) 
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за извес-
тување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за ре-
шението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 28-а 
од Законот за административни такси („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 
24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Репуб-
лика Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 
840...03161, приходна шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-80  

28 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 
2212. 

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за 
контрола на државната помош (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.145/2010),  Комисијата за зашти-
та на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за 
планирано доделување на помош и известувањето за до-
полнителни информации за формата за известување за ре-
гионална помош бр.10-81 од 18.12.2015, поднесено од 
страна на Владата на Република Македонија , како дава-
тел на државна помош, застапувана и претставувана од 
страна на министерот без ресор г-дин Џери Наумоф, за 
доделување на планирана регионална помош на М Скуаре 
Балкан Лимитед ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана 
на 31.12.2015 година, го донесе следното 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испи-

тување на известувањето за планирано доделување на 
помош и известувањето за дополнителни информации 
за формата за известување за регионална помош бр.10-
81 од 18.12.2015, поднесено од страна на Владата на 
Република Македонија, како давател на државна по-
мош, застапувана и претставувана од страна на минис-
терот без ресор г-дин Џери Наумоф, за доделување на 
планирана регионална помош на М Скуаре Балкан Ли-
митед ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Црвена Вода 
бр.7-3,Центар, Скопје, Република Македонија, како ко-
рисник на државната помош, утврди дека мерките: 

 - грант во износ од XXX евра (XXX евра) во денар-
ска противвредност по  новокреирано еквивалентно ра-
ботно место со полно работно време, при што помошта 
е ограничена до вкупен максимален износ од XXX евра 
во денарска противвредност,односно за креирани XXX 
(XXX) нови полновремени работни позиции во период 
од XXX години;  

- исплата на целиот персонален данок за плати и 
други слични бенефиции на вработените за период од 
XXXгодини од датумот на започнување; 

- исплата во износ на целиот данок на добивка за 
период од XXXгодини од датумот на започнување. 

Претставуваат државна помош во смисла на член 5 
од Законот за контрола на државната помош. Ваквите 
мерки се наменети за  поддржување на реализација на 
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инвестицискиот проект за производство на производи 
од нерѓосувачки челик: садови за готвење и мијалници 
од нерѓосувачки челик, топло валани котури,кујнски 
цевки и други производи од нерѓосувачки челик, прет-
ставува регионална помош како индивидуална помош 
согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот 
за контрола на државната помош, при што доделување-
то на истата е дозволено. 

            
Уп. бр. 10-81  

31 декември 2015 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 

__________ 
2213. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен Весник на Република Македо-
нија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација поднсено од Фигаро 
БидКо Лимитед (Figaro BidCo Limited), со седиште на 
5th Floor, 6 St Andrew Street, London, EC4A 3AE, United 
Kingdom, преку полномошник, Адвокатско друштво 
Поленак од Скопје, на седница одржана на ден 
26.1.2016 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Фигаро 

БидКо Лимитед (Figaro BidCo Limited), со седиште на 
5th Floor, 6 St Andrew Street, London, EC4A 3AE, United 
Kingdom друштво со посебна намена, во крајна линија 
под контрола на ККР и Ко Л.П. (KKR & CO. L.P.) со 
седиште на 1209 Orange Street, Wilmington, Country of 
New Castle, Delaware 19801, United States of America 
има намера да стекне директна единствена контрола 
над друштвото ЛГЦ Сајeнс Груп Лимитед (LGC 
Science Group Limited), со седиште на Queens Road, 
Teddington, Middlesex TW 11 0LY, United Kingdom, по 
пат на купопродажба на акции ако потпаѓа под одред-
бите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да 
има за последица значително спречување, ограничува-
ње или нарушување на ефективната конкуренција на 
пазарот или на негов суштински дел, особено како ре-
зултат на создавање или зајакнување на доминантната 
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите 
на Законот зазаштита на конкуренцијата во смисла на 
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на кон-
куренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за известу-
вање за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за реше- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нието во износод 30.000,оо ден., по тарифен број 28-а од За-
конот за административни такси (Службен весник на Ре-
публика Македонија бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 
24/03,19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Репуб-
лика Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 
840…..03161, приходна шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-82  

26 јануари 2016 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 
2214. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен Весник на Република Македо-
нија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација поднсен  о од МЕТАЛ-
НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово со седиште на ул. „11-
ти Октомври“ ББ Куманово, и Друштво за градежниш-
тво и трговија Квалитет – Пром ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 
Никола Тесла бр.160, Куманово, на седница одржана 
на ден 26.01.2016 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која која МЕТАЛ-

НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово со седиште на ул. „11-ти 
Октомври“ ББ Куманово, и Друштво за градежништво и 
трговија Квалитет – Пром ДООЕЛ увоз-извоз, ул. Никола 
Тесла бр.160, Куманово ќе стекнат заедничка контрола над 
АД за внатрешна и надворешна трговија АГРОКУМАНО-
ВО Куманово со седиште на ул. „Индустриска“ бр. 11, Ку-
маново, по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа 
под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 
нема да има за последица значително спречување, ограни-
чување или нарушување на ефективната конкуренција на 
пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат 
на создавање или зајакнување на доминантната позиција на 
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за-
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) 
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за известу-
вање за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за реше-
нието во износод 30.000,оо ден., по тарифен број 28-а од За-
конот за административни такси (Службен весник на Ре-
публика Македонија бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 
19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република 
Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 
840…..03161, приходна шифра и програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-83  

26 јануари 2016 година Претседател, 
Скопје   Благој Чурлинов, с.р 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

12. 
Прилог 1 

 
П Р Е Г Л Е Д  

на декларации на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија  
се придружи во периодот 1 јули – 31 декември 2017 година 

  
1. Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the European 

Union on the occasion of the Day of International Criminal Justice, 17 July 2017, published 
on 16 July 2017. 
Декларација на Високиот претставник, Федерика Могерини, во име на Европската унија, 
по повод Денот на меѓународното кривично право, 17 јули 2017 година, објавена на 16 
јули 2017 година. 

2. Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the European 
Union on the occasion of the third anniversary of the downing of Malaysian Airlines Flight 
MH17, published on 17 July 2017. 
Декларација на Високиот претставник Федерика Могерини, во име на Европската унија, 
по повод третата годишнина од соборувањето на Малезискиот авион, МХ17, објавена на 
17 јули 2017 година. 

2. Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the situation in 
Venezuela, published on 26 July 2017. 
Декларација на Високиот претставник во име на Европската унија, за ситуацијата во 
Венецуела, објавена на 26 јули 2017 година. 

4. Declaration of the High Representative Federica Mogherini on behalf of the EU on 
Venezuela, published on 02 August 2017. 
Декларација на Високиот претставник Федерика Могерини, во име на ЕУ, во врска со 
Венецуела, објавена на 02 август 2017 година. 

5. Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the European 
Union on the occasion of the International Day for the World’s Indigenous Peoples, 9 
August 2017. 
Декларација на Високиот претставник Федерика Могерини, во име на Европската унија, 
по повод Меѓународниот ден на домородните народи во светот, 9 август 2017 година. 

6. Joint Declaration by the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy 
and the Secretary General of the Council of Europe on the European and World Day 
against the Death Penalty, published on 09 October 2017. 
Заедничка декларација на Високиот претставник на ЕУ за надворешни работи и 
безбедносна политика и Генералниот секретар на Советот на Европа по повод Европскиот 
и светски ден против смртната казна, објавена на 9 октомври 2017 година. 

7. EU statement on the Joint Comprehensive Plan of Action (Iran nuclear deal), published on 
16 October 2017. 
Изјава на ЕУ за Заедничкиот сеопфатен план за акција (нуклеарниот договор за Иран), 
објавена на 16 октомври 2017 година. 

8. Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the occasion of 
the International Day to End Impunity for Crimes against Journalists, published on 31 
October 2017. 
Декларација на Високиот претставник, во име на Европската унија, по повод 
Меѓународниот ден за ставање крај на неказнивоста за злосторства против новинари, 
објавена на 31 октомври 2017 година. 

9. Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the use of chemical weapons 
in Syria, published on 07 November 2017. 
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Декларација на Високиот претставник, во име на ЕУ, по повод употребата на хемиско 
оружје во Сирија, објавена на 7 ноември 2017 година. 

10. Declaration by the High Representative on behalf of the EU on President Al-Bashir's visit 
to Uganda, published on 14 November 2017. 
Декларација на Високиот претставник, во име на ЕУ, по повод посетата на претседателот 
Ал Башир во Уганда, објавена на 14 ноември 2017 година. 

11. Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the investigation of chemical 
weapons use in Syria, published on 24 November 2017. 
Декларација на Високиот претставник, во име на ЕУ, во врска со истрагата за употреба на 
хемиско оружје во Сирија, објавена на 24 ноември 2017 година. 

12. Declaration by the High Representative on behalf of the EU on Myanmar/Burma, 
published on 20 November 2017. 
Декларација на Високиот претставник, во име на ЕУ, во врска со Мијанмар/Бурма, 
објавена на 20 ноември 2017 година. 

13. Declaration by the High Representative on behalf of the EU on President Al-Bashir’s visit 
to Russia, published on 23 November 2017. 
Декларација на Високиот претставник, во име на ЕУ, по повод посетата на претседателот 
Ал Башир на Русија, објавена на 23 ноември 2017 година. 

14. Declaration by the High Representative on behalf of the EU on President Al-Bashir’s visit 
to Chad, published on 06 December 2017. 
Декларација на Високиот претставник, во име на ЕУ, по повод посетата на претседателот 
Ал Башир на Чад, објавена на 6 декември 2017 година. 

15. Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on Human Rights 
Day, 10 December 2017, published on 08 December 2017. 
Декларација на Високиот претставник, во име на Европската унија, по повод Денот на 
човекови права, 10 декември 2017, објавена на 8 декември 2017 година. 

16. Declaration by the High Representative on behalf of the EU on Syria, published on 21 
December 2017. 
Декларација на Високиот претставник, во име на ЕУ, во врска со Сирија, објавена на 21 
декември 2017 година. 

17. EU statement to be delivered at the MTCR Plenary meeting to be held in Dublin on 16 -20 
October 2017. 
Изјава на ЕУ поднесена на пленарниот состанок на Контролниот режим на ракетната 
технологија, одржан во Даблин на 16-20 октомври 2017 година. 
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Прилог 2 
 

П Р Е Г Л Е Д  
на изјави/ поднесоци на ЕУ (Брисел) за климатски промени кон кои Република Македонија 

се придружи во периодот  
1 јули – 31 декември 2017 година 

 
1. Proposals for elements and “skeleton” outlines as contained in the informal note of the 

APA4 agenda item  
Предлози за елементи и контури, како што се содржани во неформалното известување во 
точката 4 од APA 

2. Views on issues relating to the modalities and procedures for the operation and use of the 
public registry referred to in Article 4(12), of the Paris Agreement  
Ставови во однос на прашања поврзани со модалитетите и постапките за функционирање и 
користење на јавниот регистар од Член 4 (12) од Парискиот договор 

3. Ways of enhancing the implementation of training, public awareness, public participation 
and public access to information so as to enhance actions under the Paris Agreement 
(Paragraph 83 of Decision 1/CP.21)  
Начини за зајакнување на спроведувањето на обуките, јавната свест, учеството и и 
пристапот на јавноста до информациите, со цел зајакнување на делувањето согласно 
Парискиот договор (став 83 од Одлуката 1 / CP.21) 

4. Information on topics such as good practices, lessons learned and available tools and 
methods, based on recent work in the area of human settlements and adaptation  
Информации за теми како што се добрите практики, научените лекции и расположливите 
средства и методи, врз основа на неодамнешните истражувања во областа на човечките 
населби и адаптацијата 

5.  Views and recommendations on the elements to be taken into account in developing 
guidance to the Global Environmental Facility and the Green Climate Fund  
Ставови и препораки за елементите кои треба да се земат во предвид при развојот на 
насоките за Глобалниte капaцитети за животната средина и Зелениот климатски фонд 

6. Views on the modalities and procedures of a public registry referred to in Article 7 (12), of 
the Paris Agreement, including on possible linkages with work under agenda item 5, 
“Development of modalities and procedures for the operation and use of a public registry 
referred to in Article 4(12), of the Paris Agreement”, and the web page maintained by the 
Secretariat on undertakings in adaptation planning  
Ставови за модалитетите и постапките на јавниот регистар од член 7 (12) од Парискиот 
договор, вклучително и за можните врски со работата според точка 5 од дневниот ред, како 
и за веб-страницата одржана од Секретаријатот за  претпријатија во планирањето за 
адаптација 

7. Information on lessons learned and good practices in relation to adaptation actions and 
plans that could enhance economic diversification and have mitigation co-benefits 
Информации за научените лекции и добрите практики во врска со акциите за адаптација и 
плановите кои би можеле да ја подобрат економската разновидност и да бидат корисни за 
ублажување 
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Прилог 3 
 

П Р Е Г Л Е Д  
на правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи, а од кои 
произлегуваат обврски за Република Македонија и нејзините правни и физички лица 

(рестриктивни мерки) во  периодот  
1 јули – 31 декември 2017 година 

 

1.  

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment 
of certain third countries with Council Implementing Decision (CFSP) 2017/1341 of 17 
July 2017 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against 
Syria. 
Декларација на Високиот претставник, во име на Европската унија, за придружување на 
одредени трети земји кон Имплементирачката одлука на Советот (ЗНБП) 2017/1341 од 17 
јули 2017 година, за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП, во врска со рестриктивни 
мерки против Сирија. 

2.  

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment 
of certain third countries with Council Implementing Decision (CFSP) 2017/1245 of 10 
July 2017 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against 
Syria. 
Декларација на Високиот претставник, во име на Европската унија, за придружување на 
одредени трети земји кон Имплементирачката одлука на Советот (ЗНБП) 2017/1245 од 10 
јули 2017, година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП, во врска со рестриктивни 
мерки против Сирија. 

3.  

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment 
of certain third countries with Council Decision (CFSP) 2017/1338 of 17 July 2017 
concerning restrictive measures in view of the situation in Libya. 
Декларација на Високиот претставник, во име на Европската унија, за придружување на 
одредени трети земји со Одлуката на Советот (ЗНБП) 2017/1338 од 17 јули 2017 година, 
во врска со рестриктивни мерки во поглед на ситуацијата во Либија. 
 

       4. 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment 
of certain third countries with Council Decision (CFSP) 2017/1560 of 14 September 2017 
amending Decision (CFSP) 2016/1693 concerning restrictive measures against ISIL 
(Da’esh) and Al- Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with 
them. 
Декларација на Високиот претставник, во име на Европската унија, за придружување на 
одредени трети земји кон Одлуката на Советот (ЗНБП) 2017/1560 од 14 септември 2017 
година, за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/1693, во врска со рестриктивни мерки 
против ИСИЛ (Da’esh) и Ал Каеда, како и лица, групи, претпријатија и ентитети поврзани 
со нив. 

5. 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment 
of certain third countries with Council Implementing Decision (CFSP) 2017/1754 of 25 
September 2017 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures 
against Syria. 
Декларација на Високиот претставник, во име на Европската унија, за придружување на 
одредени трети земји кон Имплементирачката одлука на Советот (ЗНБП) 2017/1754 од 25 
септември 2017 година, за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП, во врска со 
рестриктивните мерки против Сирија.  
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6. 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment 
of certain third countries with Council Decision (CFSP) 2017/1935 of 23 October 2017 
amending Decision 2010/573/CFSP concerning restrictive measures against the leadership 
of the Transnistrian region of the Republic of Moldova. 
Декларација на Високиот претставник, во име на Европската унија, за придружување на 
одредени трети земји кон Одлуката на Советот (ЗНБП) 2017/1935 од 23 октомври 2017 
година, за изменување на Одлуката 2010/573/ЗНБП, во врска со рестриктивни мерки 
против раководството на Транснистрискиот регион на Република Молдавија. 

7. 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment 
of certain third countries with Council Decision (CFSP) 2017/1934 of 23 October 2017 
amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures against the Republic 
of Guinea. 
Декларација на Високиот претставник, во име на Европската унија, за придружување на 
одредени трети земји кон Одлука на Советот (ЗНБП) 2017/1934 од 23 октомври 2017 
година, за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП, во врска со рестриктивни мерки 
против Република Гвинеја. 

8. 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment 
of certain third countries with Council Decision (CFSP) 2017/2074 of 13 November 2017 
concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela. 
Декларација на Високиот претставник, во име на Европската унија, за придружување на 
одредени трети земји со Одлука на Советот (ЗНБП) 2017/2074 од 13 ноември 2017 
година, во врска со рестриктивни мерки во поглед на ситуацијата во Венецуела. 

9. 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment 
of certain third countries with Council Decision (CFSP) 2017/1860 of 16 October 2017 
amending Decision (CFSP) 2016/849 concerning restrictive measures against the 
Democratic People’s Republic of Korea. 
Декларација на Високиот претставник во име на Европската унија за придружување на 
одредени трети земји кон Одлуката на Советот (ЗНБП) 2017/1860 од 16 октомври 2017 
година, за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 во врска со рестриктивни мерки 
против Демократска Народна Република Кореја. 

10. 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment 
of certain third countries with Council Decision (CFSP) 2017/2282 of 11 December 2017 
amending Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the 
Democratic Republic of the Congo.  
Декларација на Високиот претставник, во име на Европската унија, за придружување на 
одредени трети земји кон Одлуката на Советот (ЗНБП) 2017/2282 од 11 декември 2017 
година, за изменување на Одлуката 2010/788/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки 
против Демократска Република Конго. 
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        Прилог 4 
 
 

П Р Е Г Л Е Д  
на декларации на ЕУ (ЕЕАС - Брисел), рестриктивни мерки и изјави на ЕУ кон кои 

Република Македонија не се придружи  
во периодот 1 јули – 31 декември 2017 година 

 

1. 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment 
of certain third countries with Council Decision (CFSP) 2017/1561 of 14 September 2017 
amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions 
undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of 
Ukraine. 
Декларација на Високиот преставник, во име на ЕУ, за придружување на одредени трети 
земји кон Одлуката на Советот (ЗНБП) 2017/1561 од 14 септември 2017 година, за 
изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП, во врска со рестриктивни мерки во поглед на 
активностите кои го поткопуваат или закануваат територијалниот интегритет, суверенитет 
и независноста на Украина  

2. 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment 
of certain third countries with Council Decision (CFSP) 2017/2163 of 20 November 2017 
amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions 
undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of 
Ukraine. 
Декларација на Високиот преставник, во име на ЕУ, за придружување на одредени трети 
земји кон Одлуката на Советот (ЗНБП) 2017/2163 од 20 ноември 2017 година, за 
изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП, во врска со рестриктивни мерки во поглед на 
активностите кои го поткопуваат или закануваат територијалниот интегритет, суверенитет 
и независноста на Украина 

 
ООН-Женева 
ILO- (МОТ) Меѓународна организација на трудот 
Меѓународна конференција на трудот, 331 сесија на Управувачкото тело 
(30 октомври-9 ноември 2017) 

3. Соработка на Меѓународната организација на трудот со трутунската индустрија согласно 
социјалниот мандат на Организација  (GB.331/POL/5) 

4. Извештај на Генералниот Директор –Прв дополнителен извештај, следење на 
стогодишната иницијатива на Меѓународната организација на трудот 

5. Следење на Резолуцијата за мали и средни претпријатија и креација на достојна и 
продуктивна работа усвоена на Конференцијата на нејзината 105та сесија: Прогрес на 
акцискиот план  (GB. 331/INS/6) 

6. Прашања како резултат на 106та Сесија (2017) на Меѓународната конференција на трудот: 
следење на Резолуција за вработување и пристојна работа за мир и помирување 

7. Прашања кои произлегуваат од работата на 106тата Сесија (2017) на Меѓународната 
конференција на трудот:следење на реезолуцијата за втора повторена дискусија за 
фундаментални принципи и право на работа (GB. 331/INS/4/3) 

8. Извештај од третиот состанок од Тирпартитната РГ за прегледен механизам на стандарди 
(Женева 25-29 септември 2017 (GB.328/LILS/2) 
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Прилог  5 

П Р Е Г Л Е Д   
на 

изјави, обраќања и други заеднички документи на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена ОН-ОБСЕ, 
Стразбург), кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јули – 31 

декември  2017 година 
OБСЕ – Виена 
 

  
Постојан совет на ОБСЕ 

 
1. Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина 
2. Изјава на ЕУ за имплементација на политиките за вработување на ОБСЕ во 2016 година 
3.  Изјава на ЕУ како одговор на извештајот на шефот на Канцеларијата за програми на 

ОБСЕ во Астана, Х.Е. Амбасадорот György Szabó 
4.  Изјава на ЕУ за комеморацијата на годишнината од геноцидот во Сребреница 
5.  Изјава на ЕУ за годишниот состанокот за импелментација на хуманата димензија (HDIM) 

на ОБСЕ, во Варшава 
6.  Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина 
7. Изјава на ЕУ за годишниот извештај за евалуација на Генералниот секретар за 

спроведување на Акцискиот план на ОБСЕ за промоција на родова еднаквост од 2004 
година 

8. Изјава на ЕУ за борба против насилниот екстремизам и радикализација што води кон 
тероризам 

9. Изјава на ЕУ како одговор на Извештајот на директорот на Центарот за превенција на 
конфликти 

10. Изјава на ЕУ за "тековната агресија на Русија против Украина и илегалната анексија на 
Крим“ 

11. Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата од страна на Генералниот секретар на 
обединетиот буџет од 2018 година 

12. Изјава на ЕУ како одговор на Извештајот на директорот на Канцеларијата за демократски 
институции и човекови права (ОДИХР) на состанокот за имплементација на човечката 
димензија 

13. Изјава на ЕУ за слобода на мирно собирање во Русија 
14.  Изјава на ЕУ како одговор на Извештајот на директорот на Центарот за превенција на 

конфликти 
15. Изјава на ЕУ за развојот на Корејскиот полуостров 
16. Изјава на ЕУ за слобода на мирно собирање во Русија 
17. Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина 
18. Изјава на ЕУ за контрола на конвенционалното оружје и мерки за градење доверба и 

безбедност 
19. Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето од потпретседателот на Меѓународниот 

комитет на Црвениот крст , г-ѓа Кристин Берли 
20. Изјава на ЕУ во врска со "тековната агресија на Русија против Украина и илегалната 

анексија на Крим" 
21. Изјава на ЕУ за Европскиот и светскиот ден против смртната казна 
22. Изјава на ЕУ за состојбата на LGBTI луѓето во Русија 
23. Изјава на ЕУ за состојбата со LGBTI луѓето во Азербејџан 
24. Изјава на ЕУ во одговор на Претседателот на Парламентарното собрание на ОБСЕ, г-ѓа 

Кристин Muttonen 
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25. Изјава на ЕУ во одговор на презентациите од страна на претседателите на трите комитети 
26. Изјава на ЕУ во врска со "тековната агресија на Русија против Украина и илегалната 

анексија на Крим" 
27. Изјава на ЕУ за 41-ви круг од Женевските меѓународни разговори 
28. Изјава на ЕУ за претседателските избори во Киргистан 
29. Изјава на ЕУ за толкувачка на став IV.1 (А) 6 од Деловникот за работа на Организацијата 

за безбедност и соработка во Европа 
30. Изјава на ЕУ како одговор на претседателот на Одборот на Евроазиската економска 

комисија, Х.Е. Тигран Саркисјан 
31. Изјава на ЕУ во одговор на презентациите од страна на претседателите на трите комитети 
32. Изјава на ЕУ во одговор на ко-претседателите на Женевските меѓународни разговори 
33. Изјава на ЕУ во врска со "тековната агресија на Русија против Украина и илегалната 

анексија на Крим" 
34 Изјава на ЕУ по повод Меѓународниот ден за прекинување на неказнувањето на 

кривичните дела против новинарите 
35. Изјава на ЕУ за ослободување на бранителите на човековите права во Турција 
36. Изјава на ЕУ за ЛГБТИ во Таџикистан 
37.  Изјава толкувачка декларација на Европската унија за одлуката на Советот за програмата 

(или временската рамка) на Советот за министерства на Виена 
38. Изјава на ЕУ во одговор на Извештајот на претставникот на ОБСЕ за слобода на 

медиумите, г-дин Харлем Дезир 
39. Изјавата на ЕУ како одговор на ко-претседавачите на групата Минск, личниот 

претставник на Претседателството за судир на интереси за Минска конференција и шефот 
на Групата за планирање на високо ниво 

40. Изјава на ЕУ во врска со "тековната агресија на Русија против Украина и илегалната 
анексија на Крим" 

41. Изјава на ЕУ во одговор на обраќањето на Комесарот за човекови права на Советот на 
Европа г-дин Нилс Муиџиекс 

42. Изјава на ЕУ како одговор на шефот на мисијата на ОБСЕ во РМ, С.Е. Јас сум амбасадор 
Мајкл Сканлан 

43. Изјава на ЕУ за "тековната агресија на Русија против Украина и нелегалната анексија на 
Крим" 

44. Изјава на ЕУ за состојбата на ЛГБТИ лицата во Русија 
45. Изјава на ЕУ за локалните избори во Грузија 
46. Изјава на ЕУ во одговор на Извештајот на високиот комесар на ОБСЕ за национални 

малцинства, г. Ламберто Заниер 
47. Изјавата на ЕУ како одговор на Извештајот на шефот на Присуството на ОБСЕ во 

Албанија, амбасадорот Бернд Борхарт 
48. Изјава на ЕУ во врска со ажурирањето на ангажманот поврзан со миграцијата на ОБСЕ и 

за презентацијата на извештајот од страна на претседавачот на Привремената комисија за 
миграција на ОБСЕ, г. Филипо Ломбарди 

49. Изјава на ЕУ во одговор на извештајот од страна на координаторот на економските и 
еколошките активности на ОБСЕ, амб. Вук Жугиќ 

50. Изјава на ЕУ за пресудата во случајот на Ратко Младиќ од Меѓународниот кривичен 
трибунал за поранешна Југославија 

51. Изјава на ЕУ за "тековната агресија на Русија против Украина и илегалната анексија на 
Крим 

52. Изјава на ЕУ како одговор на личните претставници на тековното претседателство за 
толеранција и недискриминација 
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53.  Изјавата на ЕУ како одговор на потполковникот Хелмут Напионтек, претставник на 

ОБСЕ во латвиско-руската заедничка комисија за воени пензионери 
54. Изјавата на ЕУ во одговор на брифинзи од страна на специјалниот претставник во 

Украина на претседавачот на ОБСЕ и во Трилатералната контакт група, амбасадорот 
Мартин Сајдик и Главниот набљудувач на ОБСЕ, амбасадорот Апакан 

55. Изјава на ЕУ за пресудата во случајот на Јадранко Прлиќ и сор. на Меѓународниот 
кривичен трибунал за поранешна Југославија

56. Изјава на ЕУ за новите закони во Руската федерација што влијаат врз слободата на 
изразување 

57.  Изјава на ЕУ за Меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените 
58. Изјава на ЕУ за разговорите 5 + 2 за Процесот на транснистичко порамнување во Виена 

27-28 ноември 
59. Изјава на ЕУ Толкувачка изјава од став IV.1 (А) 6 од Деловникот за работа на 

Организацијата за безбедност и Соработка во Европа
60. Изјава на ЕУ завршна сесија на 24-ти состанок на Министерскиот совет на ОБСЕ 

Виена, 8 декември 2017 година
61. Изјава на ЕУ како одговор на специјалниот претставник на ОБСЕ и координатор за 

акција против трговијата со луѓе, амбасадорот Мадина Јарбусинова
62. Изјавата на ЕУ за "тековната агресија на Русија против Украина и илегалната оклопција 

на Крим" 
63. Изјава на ЕУ за забрана за ЛГБТИ настани во Турција
64. Изјава на ЕУ за Радио Слободна Европа како странски агент во Руската Федерација
65. Изјава на ЕУ за пристап до правда во Азербејџан
66. Изјава на ЕУ по повод Денот на човековите права
67. Изјава на ЕУ како одговор на извештајот на специјалните претставници на Претседавачот 

за млади безбедност 
68. Изјава на ЕУ за 42. круг од Женевските меѓународни разговори
69. Изјавата на ЕУ за "тековната агресија на Русија против Украина и илегалната оклопција 

на Крим" 
 

Форум за безбедносна соработка  
 

70. Изјава на ЕУ за регионалните напори за борба против нелегалната трговија со мало и 
лесно оружје во Југоисточна Европа 

71. Изјава на ЕУ за базбедносната состојба во Украина 
72. Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина 
73. Изјава на ЕУ за демократска контрола на вооружените и безбедносните сили - Улогата на 

парламентите 
74. Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина 
75. Изјава на ЕУ за контрола на конвенционалното оружје и мерки за градење доверба и 

безбедност 
76. Изјава на ЕУ за спроведување на Договорот за подрегионална контрола на оружјето, член 

IV, Анекс 1-Б, Дејтонскиот мировен договор 
77. Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина 
78. Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина 
79. Изјава на ЕУ како одговор на заклучните забелешки од страна на претседавачот на FSC 
80. Изјава на ЕУ за деминирање и Конвенцијата од Отава 
81. Изјава на ЕУ за улогата на одбранбениот сектор во спроведувањето на Резолуцијата 1325 

на ООН 
82. Изјава на ЕУ за поддршка на националните власти во миграционата криза од страна на 

безбедносните сили 
83 Изјава на ЕУ - структуриран дијалог 
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ОН Виена 
 

Преглед на изјави, обраќања и други заеднички документи на ЕУ кон кои Република Македонија 
се има придружено во рамките на Меѓународната агенција за атомска енергија – IAEA, 
Подготвителната комисија на Организацијата за сеопфатна забрана на нуклеарни проби – CTBTO, 
Канцеларијата на ОН за дрога и криминал – UNODC и Организацијата на Обединетите нации за 
индустриски развој - UNIDO - во периодот од 1 јули -  31 декември 2017 година 

1. Изјава на ЕУ дадена за време на 49-ата пленарна сесија на Работната група Б на 
Подготвителната комисија на СТВТО

2. Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на 
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), Верификација и мониторинг во 
Исламска Република Иран 

3. Изјава на ЕУ 52-та сесија  на Работната група А на Подготвителна комисија на CTBTO
4. Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на 

Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), Јакнење на активностите на 
Агенцијата поврзани со нуклеарната, радијациската, транспортната и безбедноста на 
отпадот 

5. Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на 
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), Нуклеарна безбедност: Извештај за 
нуклеарна безбедност 2017 

6. Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на 
Меѓународната агенција за атомска енергија, Јакнење на активностите на Агенцијата 
поврзани со нуклеарната наука, технологија и апликации

7. Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на 
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), Акција за терапија против рак 

8. Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на 
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), Примена на заштитните мерки во 
Демократска Народна Република Кореја

9. Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на 
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA) Имплементација на Заштитниот 
договор на Договорот за непролиферација на нуклеарно оружје и соодветните услови 
согласно Резолуциите на Советот за безбедност на ОН, во Исламската Република Иран

10. Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на 
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), Имплементација на Заштитниот 
договор на Договорот за непролиферација на нуклеарно оружје во Сиријската Арапска 
Република 

11. Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на 
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), Имплементација на Акциониот план 
за нуклеарна сигурност на Меѓународната агенција за атомска енергија 

12 Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на 
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т.  8) Разно 

13. Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на 
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), : Тековна примена на начелото на 
соодветна пресметка и насоки за нејзина примена 2017-2018 

14. Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на 
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), За нуклеарните капацитети на Израел 

15.  Изјава на ЕУ дадена за време 61-та Генерална конференција на ИАЕА  
16. Изјава на ЕУ дадена за време на ноемвриската сесија на Бордот на гувернери на 

Меѓународната агенција за атомска енергија, Нуклеарна верификација: Имплементација на 
Заштитниот договор на Договорот за непролиферација на нуклеарно оружје во Сириската 
Арапска Република 
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17. Изјава на ЕУ дадена за време на ноемвриската сесија на Бордот на гувернери на 

Меѓународната агенција за атомска енергија, Нуклеарна верификација: Примена на 
заштитните мерки во Демократска Народна Република Кореја  

18. Изјави на ЕУ дадени за време на ноемвриската сесија на Бордот на гувернери на 
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA),  

19. Изјава на ЕУ дадена за време на ноемвриската сесија на Бордот на гувернери на 
Меѓународната агенција за атомска енергија Нуклеарна верификација: Имплементација на 
Заштитниот договор на Договорот за непролиферација на нуклеарно оружје и соодветните 
услови согласно Резолуциите на Советот за безбедност на ОН, во Исламската Република 
Иран  

20  Изјава на ЕУ за Комисијата за наркотични дроги (КНД) Меѓународниот одбор за контрола 
на наркотици 

 
Совет на Европа - Стразбур 
 

1. Локална изјава на ЕУ  по повод апсењето на рускиот театарски режисер Кирил 
Серебренников и слободата на изразување во уметноста во Руската Федерација, 6 
септември 2017; 

2. Локална изјава на ЕУ за притворањето на азербејџанскиот новинар Мехман Алијев, 6 
септември 2017 година; 

3. 1291-ви состанок на Комитетот на министри (5 јули 2017 година) Локална изјава на ЕУ за 
одлуката на Врховниот суд на Белорусија да ја потврди смртната казна против Алиаки 
Михаленија; 

4. 1296-ти состанок на Комитетот на министри (4 октомври 2017 година) Локална изјава на 
ЕУ за потребата од правилна истрага за кршењето на човековите права во Чеченската 
Република на Руската Федерација; 

5. 1297-ти состанок на Комитетот на министри (17 октомври 2017 година) Локална изјава на 
ЕУ за укинување на смртната казна; 

6. 1298-ти состанок на Комитетот на министри (25 октомври 2017 година) Локална изјава на 
ЕУ за одлуката за извршување  на смртна казна во Тексас, САД; 

7. 1299-ти состанок на Комитетот на министри (8 ноември 2017 година) Локална изјава на ЕУ 
за шестиот консолидиран извештај на Генералниот секретар на Советот на Европа за 
конфликтот во Грузија. 

 
 
 
 
 
Обединети нации-Њујорк 
 

1. 18.07.2017 Déclaration de L’UE – Conseil de Sécurité de l’ONU: Débat sur la situation en
Haïti  
Изјава на ЕУ - Совет за безбедност на ОН: Дебата за ситуацијата во Хаити; 

2. 19.07.2017 EU Statement – United Nations Security Council: Debate on ‘Peace and security 
in Africa: Enhancing African capacities in the areas of peace and security’ 
Изјава на ЕУ - Совет за безбедност на ОН: Дебата за "Мирот и безбедноста во Африка: 
зајакнување на африканските капацитети во областите на мирот и безбедноста"; 

3. 29.08.2017 EU Statement – United Nations Security Council: UN Peacekeeping Operations 
& their potential contribution to the overarching goal of sustaining peace 
Изјава на ЕУ - Совет за безбедност на ОН: Мировните операции и нивниот потенцијален 
придонес кон севкупната цел за одржување на мирот;



 
 
20 јуни 2018                                           Бр. 113 - Стр. 13 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 

4. 30.08.2017 EU Statement – United Nations General Assembly: Observance of the 
International Day against Nuclear Tests 
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Одбележување на меѓународниот ден за борба 
против нуклеарни тестови; 

5. 20.09.2017 EU Statement delivered by HR/VP Mogherini at the Tenth article XIV 
Conference in support of the Entry-into-Force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty in New York 
Изјава на ЕУ презентирана од Високиот претставник на ЕУ за надворешни работи и 
безбедносна политика/Заменик претседател на Европската комисија, Федерика Могерини 
на Десеттата Конференција на Сеопфатниот договор за забрана на нуклеарни проби за 
Членот XIV во подршка на стапувањето во сила на договорот во Њујорк; 

6. 20.09.2017 Speech by HR/VP Mogherini at the High-Level Event on Libya under the UN 
auspices 
Говор на Високиот претставник на ЕУ за надворешни работи и безбедносна 
политика/Заменик претседател на Европската комисија, Федерика Могерини на настанот 
на високо ниво за Либија под покровителство на ОН;

7. 25.09.2017 EU Statement – United Nations Security Council: Debate on UNAMA - United 
Nations Assistance Mission in Afghanistan 
Изјава на ЕУ - Совет за безбедност на ОН: Деебата за UNAMA - Мисија на ОН за помош 
во Авганистан; 

8. 27.09.2017 EU Statement – United Nations: High Level Meeting on appraisal for the Global 
Plans for Action to Combat Trafficking in Persons 
Изјава на ЕУ - ОН: Состанок на високо ниво за оценување на Глобалните планови за 
акција за борба против трговијата со луѓе;

9. 02.10.2017 EU Statement – United Nations 1st Committee: General Debate 
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН: Генерална дебата;

10. 02.10.2017 EU Statement – United Nations 3rd Committee: Social Development 
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН: Социјален развој;

11. 02.10.2017 EU Statement – United Nations 6th Committee: Measures to Eliminate 
International Terrorism 
Изјава на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: Мерки за елиминирање на меѓународниот 
тероризам; 

12. 04.10.2017 EU Statement – United Nations 3rd Committee: Crime Prevention and Criminal 
Justice, International Drug Control 
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН: Спречување на криминалот и кривична правда, 
меѓународна контрола на дрогите;

   13. 04.10.2017 EU Statement – United Nations 6th Committee: Rule of Law at the National and 
International Levels 
Изјава на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: Владеење на правото на национално и 
меѓународно ниво; 

   14. 05.10.2017 EU Statement – United Nations 5th Committee: Scale of Assessments 
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Обем на проценки;

   15. 06.10.2017 EU Statement – United Nations 6th Committee: Criminal Accountability of UN 
officials and experts on mission 
Изјава на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: Кривична одговорност на официјални лица и 
експерти на ОН упатени во мисија;

   16. 09.10.2017 EU Statement – United Nations 6th Committee: Report of the UN Commission 
on International Trade Law on the work of its 50th Session 
Изјава на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: Извештај на Комисијата за меѓународно трговско 
право на ОН за работата на својата 50-та седница;

   17. 09.10.2017 EU Statement – United Nations 6th Committee: Administration of Justice at the 
UN 
Изјава на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: Администрација на правдата во ОН;  
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 18. 10.10.2017 EU Explanation of Vote - United Nations 4th Committee: Western Sahara

Објаснување на ЕУ за гласањето - Четврти Комитет на ОН: Западна Сахара; 
 19. 10.10.2017 EU Statement – United Nations 6th Committee: Report of the Special 

Committee on the UN Charter 
Изјава на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: Извештај на Специјалниот комитет за Повелбата 
на ОН;  

 20. 10.10.2017 EU Statement – United Nations 3rd Committee: Rights of the Child 
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН: Правата на детето;

 21. 11.10.2017 EU Statement – United Nations 4th Committee: International cooperation in the 
peaceful uses of outer space 
Изјава на ЕУ - Четврти Комитет на ОН: Меѓународна соработка за мирно користење на 
вселената; 

 22. 11.10.2017 EU Statement – United Nations 5th Committee: Proposed programme budget 
biennium 2018-19 
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Предлог буџетска двогодишна програма за 2018-19;

 23. 12.10.2017 EU Statement – United Nations 1st and 4th Committees: Possible Challenges to 
Space Security and Sustainability 
Изјава на ЕУ - Прв и Четврти Комитет на ОН: Можни предизвици за безбедноста на 
вселената и одржливоста; 

 24. 12.10.2017 EU Statement - United Nations 3rd Committee: Rights of the Indigenous 
Peoples 
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН: Правата на домородните народи; 

  25. 12.10.2017 Déclaration au nom de l’UE: Débat du Conseil de Sécurité sur la situation en 
Haïti (MINUSTAH/MINUJUSTH – United Nations Stabilization Mission in Haiti) 
Изјава на ЕУ - Дебата на Советот за безбедност на ОН за ситуацијата во Хаити 
(MINUSTAH - Мисија на ОН за стабилизација на Хаити);

  26. 13.10.2017 EU Statement - United Nations 5th Committee: Improving the Financial 
Situation of the UN 
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Унапредување на финансиската состојба во ОН;

  27. 13.10.2017 EU Statement - United Nations 3rd Committee: Promotion and Protection of 
Human Rights 
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН: Промоција и заштита на човековите права; 

   28. 16.10.2017 EU Statement - United Nations 1st Committee: Thematic Discussion of Other 
Weapons of Mass Destruction 
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН: Тематска дискусија за други оружја за масовно 
уништување 

   29. 17.10.2017 EU Statement - United Nations 1st Committee: Thematic Discussion on Outer 
Space (Disarmament Aspects)  
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН: Тематска дискусија за вселената (аспекти на 
разоружувањето); 

 30. 18.10.2017 Déclaration au nom de l’UE – auprès des Nations unies 6ième Commission: 
ICTY 
Изјава на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: ICTY - Меѓународен кривичен трибунал за 
поранешна Југославија 

 31. 18.10.2017 EU Statement - United Nations 1st Committee: Thematic Discussion on 
Conventional Weapons 
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН: Тематска дискусија за конвенционално оружје;

32. 18.10.2017 EU Statement - United Nations 4th Committee: Questions relating to 
information 
Изјава на ЕУ - Четврти Комитет на ОН: Прашања во врска со информации; 

33. 23.10.2017 EU Statement – United Nations 1st Committee: Thematic Discussion on 
Regional Disarmament and Security 
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН: Тематска дискусија за регионално разоружување и 
безбедност; 
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34. 23.10.2017 EU Statement – United Nations 1st Committee: Thematic Discussion on Other 
Disarmament Measures and International Security 
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН: Тематска дискусија за други мерки за разоружување и 
меѓународна безбедност; 

35. 24.10.2017 EU Statement – United Nations 5th Committee: Financial reports and audited 
financial statements and reports of the Board of Auditors 
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Финансиски извештаи и ревидирани финансиски 
изјави и извештаи на Одборот на ревизори 

36. 25.10.2017 EU Statement - United Nations 1st Committee: Thematic Discussion on 
Disarmament Machinery 
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН: Тематска дискусија за разоружување; 

37. 25.10.2017 EU Statement - United Nations 4th Committee: Comprehensive 
Review of Peacekeeping Operations 
Изјава на ЕУ - Четврти Комитет на ОН: Сеопфатен преглед на мировните операции; 

38. 25.10.2017 EU Intervention: United Nations 3rd Committee: Interactive Dialogue on 
Cultural Rights 
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН: Интерактивен дијалог за културните права; 

39. 26.10.2017 EU Statement – United Nations 6th Committee: Protection of the Atmosphere 
Изјава на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: Заштита на атмосферата; 

40. 26.10.2017 EU Statement – United Nations 1st Committee: Cluster 1 (Nuclear Weapons) 
concerning the Middle East 
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН: Кластер 1 (нуклеарно оружје) во врска со Блискиот 
Исток; 

 

41. 27.10.2017 EU Statement - United Nations Security Council: Open Debate on Women, Peace 
and Security 
Изјава на ЕУ - Совет за безбедност на ОН:  Отворена дебата за жените, мирот и 
безбедноста; 

42. 30.10.2017 EU Explanation of Vote – United Nations 1st Committee: No First Placement of 
Weapons in Outer Space 
Објаснување на ЕУ за гласањето - Прв Комитет на ОН: Без првично поставување на оружје 
во вселената;  

43. 31.10.2017 EU Statement – United Nations 5th Fifth Committee: Human Resources 
Management  
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Управување со човечки ресурси; 

44. 31.10.2017 EU Statement – United Nations Security Council: Open debate on Children and 
Armed Conflict 
Изјава на ЕУ - Совет за безбедност на ОН: Децата и вооружените конфликти; 

45. 31.10.2017 EU Statement – United Nations 3rd Committee: Elimination of Racism,  racial 
discrimination, xenophobia and related Intolerance 
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН: Елиминација на расизмот, расната дискриминација, 
ксенофобијата и слична нетолеранција;

46. 01.11.2017 EU Statement – United Nations 4th Committee: Assistance in Mine Action
Изјава на ЕУ - Четврти Комитет на ОН: Помош во акциите против мините; 

47. 01.11.2017 EU Statement – United Nations 3rd Committee: Report of the  High 
Commissioner for Refugees 
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН: Извештај на Високиот комесар на ОН за бегалци;

48. 01.11.2017 EU Explanation of Vote - United Nations General Assembly: Еmbargo imposed 
by the USA against Cuba 
Објаснување на ЕУ за гласањето - Генерално Собрание на ОН: Ембаргото наметнато од 
САД против Куба;
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49. 01.11.2017 EU General Statement – United Nations 1st Committee: Vote on Cluster VI 

Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty 
Генерална изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН: пред гласањето за Кластер 6 (Регионално 
разоружување и безбедност) во врска со Договорот за сеопфатна забрана на нуклеарните 
тестирања; 

50. 02.11.2017 EU Statement – United Nations 3rd Committee: Report of the Human Rights 
Council 
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН: Извештај на Советот за човекови права; 

51. 02.11.2017 EU Statement – United Nations 4th Committee: Effects of Atomic Radiation
Изјава на ЕУ - Четврти Комитет на ОН: Ефекти од атомско зрачење;

52. 06.11.2017 EU Statement – United Nations 5th Committee: Pattern of Conferences 
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Модел на конференции;

53. 07.11.2017  EU Statement – United Nations Security Council: The situation in Bosnia and 
Herzegovina 
Изјава на ЕУ - Совет за безбедност на ОН: Состојбата во Босна и Херцеговина; 

54. 10.11.2017 EU Statement – United Nations General Assembly: Resolution on the Report of 
the IAEA - International Atomic Energy Agency 
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Резолуција за извештајот на Меѓународната 
агенција за атомска енергија;  

55. 13.11.2017 EU Statement – United Nations General Assembly: Implementation of the 
resolutions of the UN & Revitalization of the work of the GA 
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Имплементација на резолуциите на ОН и 
ревитализација на работата на Генералното Собрание; 

56. 16.11.2017 EU Statement – United Nations 5th Committee: UN Common System 
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Заеднички систем на ОН; 

57. 20.11.2017  EU Statement – United Nations General Assembly: Situation in Afghanistan 
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Состојбата во Авганистан; 

58. 21.11.2017 EU Statement – United Nations Security Council: Trafficking in Persons in 
Conflict Situations 
Изјава на ЕУ - Совет за безбедност на ОН: Трговија со луѓе во конфликтни ситуации; 

59. 04.12.2017 EU Statement – United Nations 5th Committee: Review of efficiency – Shifting 
the management paradigm in the United Nations 
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Преглед на ефикасноста - менување на управувачката 
парадигма во ОН 

60. 05.12.2017 EU Statement – United Nations General Assembly: Biological diversity beyond 
national jurisdiction and Fisheries 
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Биолошка разновидност вон  националната 
јурисдикција и рибарството; 

61. 08.12.2017 EU Statement – United Nations General Assembly: Strengthening coordination of 
humanitarian and disaster relief assistance of the UN, including special economic assistance 
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Зајакнување на координацијата на 
хуманитарната помош и помошта при катастрофи на ОН, вклучувајќи ја и специјалната 
економска помош; 

62. 13.12.2017 EU Statement – United Nations 5th Committee: Special Political Missions – UN 
Verification Mission in Colombia 
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Специјални политички мисии - Мисијата на ОН за 
верификација во Колумбија;  

63. 19.12.2017 EU Statement – United Nations 5th Committee: Umoja (Proposed programme 
budget biennium 2018-2019)  
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Систем за компјутерски менаџмент во ОН - UMOJA 
(Двегодишна предлог буџетска програма 2018-2019); 
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64. 20.12.2017 EU Statement – United Nations General Assembly: Strengthening of the United 
Nations system; United Nations reform: measures and proposals 
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Зајакнување на системот на ОН; Реформа на 
Обединетите нации: мерки и предлози; 

65. 20.12.2017 EU Statement – United Nations Security Council: Addressing Complex 
Contemporary Challenges to International Peace and Security 
Изјава на ЕУ - Совет за безбедност на ОН: Справување со сложените современи предизвици 
по меѓународниот мир и безбедност; 

66. 21.12.2017 EU Statement – United Nations Security Council: Debate on UNAMA
(Afghanistan) 
Изјава на ЕУ - Совет за безбедност на ОН: Дебата за UNAMA - Мисија на ОН во 
Авганистан. 

67. 22.12.2017 EU Statement – United Nations General Assembly: Impact of exponential 
technological change on sustainable development and peace 
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Влијанието на експоненцијалните технолошки 
промени врз одржливиот развој и мир; 

 
 
 
 
Обединети нации-Женева 
 
HRC-Совет за човекови права на ОН (СЧП) 
СЧП  36-та сесија (11-29 септември 2017 год.) 
1.  12/09/2017 Генерална дебата по точка 2 од редовниот дневниот ред- на Советот за човекови 

права на ОН -  Информации и извештаи од ВКЧП/Ген Сек-генерална дебата  
2. 15/9/2017 Генерална дебата по точка 3 од дневниот ред на Советот за човекови права на ОН-

,, Тематски извештаи,,   
3.  19/09/2017- Генерална дебата– точка 4 од редовниот дневен ред на Советот за човекови 

права на ОН- Состојби со човекови права кои го бараат вниманието на Советот 
4.  20/09/2017 – Генерална дебата -точка 5 од редовниот дневен ред на Советот за човекови 

права на ОН- ,,Тела и механизми за заштита на човекови права,,
5. 22/09/2017- Генерална дебата – точка 6 од редовниот дневен ред на Советот за човекови 

права на ОН- ,, Универзален периодичен преглед,,
6. 25/09/2017- Генерална дебата – точка 8 од редовниот дневен ред на Советот за човекови 

права на ОН- ,,Следење и имплементација на Виенската декларација и Програмата за 
акција,, 

7. 26/09/2017-Генерална дебата-точка 9 од редовниот дневен ред на Советот за човекови права 
на ОН -  ,, Расизам, расна дискриминација, ксенофобија и поврзани форми на нетолеранција, 
следење и имплементација на Друбанската Декларација и Програма за акција” 

8. 28/09/2017- Генерална дебата –точка 10 од редовниот дневен ред на Советот за човекови 
права на ОН- ,,Техничка помош и градење на капацитет”

 
Разоружување 
CD-Конференција за разоружување 
 
1. 22/08/2017 Генерална дебата на Конференција за разоуржување- ЕУ изјава за ДНР Кореја
2. 29/8/2017 Генерална дебата на Конференција за разоружување – ЕУ изјава за лансирањето 

балистички ракети од страна на ДНР Кореја
3. 30/8/2017 Генерална дебата на Конференција за разоружување- ЕУ изјава за ДНР Кореја
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4. 5/09/2017 Генерална дебата на Конференција за разоружување – ЕУ изјава за нуклеарниот 

тест од страна на ДНР Кореја 
5. 5/9/2017 – Конференција за разоружување- ЕУ изјава по повод од 20сет годишнината од 

основањето на Организацијата за забрана на хемиско оружје OPCW
 
CCM -  Седми состанок на земји страни на Конвенцијата за касетна муниција – ЕУ изјава 
посветена на меѓународна соработка и помош  
АТТ-Договор за трговија со оружје 
 
1. 11-15 /09/2017- Трета Конференција на земји страни на договорoт за трговија со оружје во 

рамки на тематска дискусија за АТТ и SDGs
2. 11-15 /09/2017- Трета Конференција на земји страни на договорoт за трговија со оружје во 

рамки на тематска дискусија за статус на финансиски контрибуции
3. 11-15 /09/2017- Трета Конференција на земји страни на договорoт за трговија со оружје во 

рамки на тематска дискусија за меѓународна асистенција 
4. 11-15 /09/2017- Трета Конференција на земји страни на договорoт за трговија со оружје  - 

Генерална изјава 
5. 11-15 /09/2017- Трета Конференција на земји страни на договорoт за трговија со оружје во 

рамки на тематска дискусија за имплементација на Договорот 
6. 11-15 /09/2017- Трета Конференција на земји страни на договорoт за трговија со оружје во 

рамки на тематска дискусија за транспарентност и известување 
7. 11-15 /09/2017- Трета Конференција на земји страни на договорoт за трговија со оружје во 

рамки на тематска дискусија за универзализација 
 
 
CCW-Конвенцијата за забрана или рестрикција за употреба на одр.конвенционални оружја 
1. 13-17/11/2017 – Конвенција за одредени конвенционални оружја ( CCW) –Состанок на 

групата владини експерти за автономни смртоносни системи на оружје (LAWS) 
2. 20/11/2017 – 11та Конференција на земјите договорни страни кон Протоколот EU Statement 

V за експлозивни остатоци од војна , Конвенција за одредени конвенционални оружја ( 
CCW) 

3. 21/11/2017-19та Конференција на земјите договорни страни кон Изменетиот Протокол II 
при Конвенцијата за одредени конвенционални оружја  ( CCW)

4. 22/11/2017-Состанок на високите договорни страни кон Конвенцијата за одредени 
конвенционални оружја 

 
BWC- Конвенција за забрана на развој, производство и складирање на 
бактериолошко(биолошко ) и токсично оружје и негово уништување 
1. 4-8/12/2017 – Генерална изјава за време на Состанок на земјите договорни страни кон 

Конвенцијата за биолошко и токсично оружје ( BWC) 
2. 5/12/2017- Изјава за интерсесиски програм и универзализација во контекст на Состанокот 

на земјите договорни страни кон Конвенцијата за биолошко и токсично оружје ( BWC) 
 
ILO (MOT) Меѓународна организација на трудот, 331 -та сесија на Управувачко тело (30 
октомври-09 ноември 2017) 
1. Заклучок 7: Промовирање на усогласеност на работно место преку трудова инспекција 

(GB.331/POL/4) 
2. Заклучок 8: Заштита на работници од неприфатливи форми на работа (GB.331/POL/2) 
3. Заклучок 2: Ратификација и примена на меѓународни стандарди за работа  (GB. 331/POL/1) 
4. Гватемала – GB.331/INS/12 
5. Прашања прозилезени како резултат на 106тата Сесија на Меѓународната конференција на 

трудот (2017) , Следење на резолуција за фер и ефективно управување со миграција од 
аспект на труд 
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6. Согласност со статусот на Катар во однос на Конвенцијата за принудна работа (1930 (No. 
29),   и Конвенцијата за трудова инспекција   , 1947 (No. 81), од страна на делагатите за 
време на 103тата Сесија ( 2014) на Меѓународната конференција на трудот согласно член 
26 од Уставот на ILO (GB.331/INS/13)

7. Следење на резолуција во однос на преостанати мерки во однос на Мјанмар , усвоени на 
Конференцијата на нејзината 102ра Сесија (2013) GB.331/INS/11 

8. Согласност со статусот на Венецуела во однос на Конвенцијата за минимална плата за 
фиксирање на машини 1928 (N° 26), слобода на здружување и заштита на право на 
организирање Конвенција  1948 (N° 87), и Конвенција за Трипартитни консултации 1976 
(N° 144), поднесени под член 26 од Уставот од страна на неколку делегати на 104тата 
Сесија (2015) на Меѓународната конференција на трудот (GB.331/INS/14) 

UNHCR- Висок Комесар за бегалци при ОН  
1. 2 /10/2017 - 68ма Сесија на Извршниот Комитет при Високиот комесар за бегалци на ОН( 

2-6 октомври 2017год) , Генерална дебата под точка 3 
2. 14/11/2017 GCR- Глобален компакт за бегалци- Четврта тематска сесија, Четврт панел ,, 

Како да се изготват соодветни локални решенија за бегалците и за заедниците во кои тие 
живееат” 

3. 13 декември 2017- 10ти Дијалог за предизвиците при заштита на Високиот Комесар за 
човекови права при ОН , Финална пленарна сесија 

4. 14/11/2017 GCR- Глобален компакт за бегалци- Четврта тематска сесија, Втор панел: Како 
може да се прошири пристапот до преселувањето” 

5. 14/11/2017 GCR- Глобален компакт за бегалци- Четврта тематска сесија, Прв панел: ,,Како 
да се подржи доброволно и одржливо враќање”. 

6. 15/11/2017  GCR- Глобален компакт за бегалци – Петта тематска сесија, Прв панел: Како 
да се адресираат основните причини за големите движења на бегалците” 

7. 15/11/2017  GCR- Глобален компакт за бегалци – Петта  тематска сесија, Втор панел ,, 
Како да се осигура сеопфатен одговор при големи движења на бегалци и долготрајни 
ситуации “ 

8. 15/11/2017 GCR- Глобален компакт за бегалци – Петта  тематска сесија, Трет панел ,, Како 
регионалните институции можат да контрибуираат кон сеопфатен одговор за бегалците”. 

 
WTO-Светска трговска организација 
1. Предлог за изменување и дополнување на член VI од  GATS за уредување на барањата и 

процедурите за издавање лиценци за давање услуги, за оценка на квалификуваноста, за 
техничките стандарди и тн. (WT/MIN(17)/7/Rev.2) 

2. Предлог заизменување и дополнувањена GATS со цел обезбедување полова 
рамноправност  при издавање дозволи на странски лица за давање услуги 
(WT/MIN(17)/7/Rev.2) 

3. Нацрт министерска декларација за воведување Работна програма за микро, мали и средни 
претпријатија ( WT/MIN(17)/24/Rev.1) 

4. Заедничка Министерска изјава - декларација за воспоставување на Неформална Работна 
програма за микро, мали и средни претпријатија (WT/MIN(17)/58 

5. Работна програма за електронско тргување ( WT/MIN(17)/15/Rev.1) 
6. Заедничка Министерска изјава за електронското тргување  (WT/MIN(17)60 
7. Заедничка Министерска изјава за домашната регулатива поврзана со трговијата со услуги 

( WT/MIN(17)/61) 
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13. 

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 190/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.6.2018 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ 
(ЗНБП) 2018/90 ОД 22 ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП)  

2017/2074 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ВЕНЕЦУЕЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката на Советот (ЗНБП) 

2018/90 од 22 јануари 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни 
мерки во однос на состојбата во Венецуела. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки: 
 - ембарго на оружје, 
 - ембарго на стоки и услуги,  
 - финансиски мерки и 
 - забрана за влез во Република Македонија. 
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министер-

ството за економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и 
врски, Министерството за финансии, Министерството за финансии- Управата за финансиско ра-
зузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.  

 
Член 4 

Одлуката на Советот (ЗНБП) 2018/90 од 22 јануари 2018 година за изменување на Одлуката 
(ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Венецуела, во оригинал на ан-
глиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.   

 
Член 5 

Рестриктивните мерки против Венецуела  ќе се применуваат до 14 ноември 2018 година. 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”. 
 

Бр. 44-5502/1   Претседател на Владата 
12 јуни 2018 година   на Република Македонија, 

Скопје   Зоран Заев, с.р. 

 



 
 
20 јуни 2018                                           Бр. 113 - Стр. 21 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 

Стр. 22 - Бр. 113                                  20 јуни 2018 
 

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
20 јуни 2018                                           Бр. 113 - Стр. 23 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 

Стр. 24 - Бр. 113                                  20 јуни 2018 
 

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
20 јуни 2018                                           Бр. 113 - Стр. 25 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 

Стр. 26 - Бр. 113                                  20 јуни 2018 
 

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  
14. 

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 190/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржа-
на на 12.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 
2018/466 НА СОВЕТОТ ОД 21 МАРТ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 
2011/172/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА,  

СУБЈЕКТИ И ТЕЛА ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЕГИПЕТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 

2018/466 на Советот од 21 март 2018 година за изменување на Одлука 2011/172/ЗНБП за 
рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојба-
та во Египет. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на рестриктивни финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија, 

Министерството за финансии, Управата за финансиско разузнавање и Министерството за 
надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.  

 
Член 4 

Одлуката (ЗНБП) 2018/466 на Советот од 21 март 2018 година за изменување на Одлука 
2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во 
однос на состојбата во Египет, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е 
дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 5 

Рестриктивните мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на сос-
тојбата во Египет  ќе се применуваат до 22 март 2019 година. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на Република Македонија”. 

 
Бр. 44-5527/1   Претседател на Владата 

12 јуни 2018 година   на Република Македонија, 
Скопје   Зоран Заев, с.р. 
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15. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.190/17), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 12.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ (ЗНБП) 2018/421 НА СОВЕТОТ ОД 19 МАРТ 2018 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  

НА ОДЛУКАТА 2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување 

(ЗНБП) 2018/421 на Советот од 19 март 2018 година за спроведување на Одлуката 
2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки: 
- ембарго на оружје, 
- ембарго на стоки и услуги,  
- финансиски мерки и 
- забрана за влез во Република Македонија. 
               

Член 3 
Се определуваат Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, 

Министерство за економија, Министерство за надворешни работи, Министерство за 
транспорт и врски и Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање за 
надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.  

 
Член 4 

Одлука за спроведување (ЗНБП) 2018/421 на Советот од 19 март 2018 година за 
спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија во 
оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел 
на оваа одлука.   

 
Член 5 

Рестриктивните мерки против  Сирија се воведуваат на неопределено време. 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 44-5528/1   Претседател на Владата 
12 јуни 2018 година   на Република Македонија, 

Скопје   Зоран Заев, с.р. 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 

Стр. 36 - Бр. 113                                  20 јуни 2018 
 

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 
16. 

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 190/17), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 12.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 
2018/476 НА СОВЕТОТ ОД 21 МАРТ  2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 
(ЗНБП) 2015/1333 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 
2018/476 на Советот од 21 март 2018 година за изменување на Одлука (ЗНБП) 2015/1333 
за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје,  
- ембарго на стоки и услуги,  
- финансиски мерки и 
- забрана за влез во Република Македонија.   
          

Член 3 
Се определуваат Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни 

работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за 
финансии - Управа за финансиско разузнавање и Министерството за надворешни работи 
за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки. 

 
Член 4 

 Одлуката (ЗНБП) 2018/476 на Советот од 21 март 2018 година за изменување на 
Одлука (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија, во 
оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука 
и е нејзин составен дел.         

 
Член 5 

Рестриктивните мерки кон  Либија се воведуваат на неопределено време. 
 

Член 6 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”. 
 

Бр. 44-5530/1   Претседател на Владата 
12 јуни 2018 година   на Република Македонија, 

Скопје   Зоран Заев, с.р. 



 
 

Стр. 38 - Бр. 113                                  20 јуни 2018 
 

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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