Број 114

14 септември 2012, петок

www.slvesnik.com.mk

година LXVIII
contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
2899.
2900.
2901.
2902.
2903.

2904.

2905.
2906.

Закон за изменување и дополнување
на Законот за внатрешни работи..........
Закон за изменување и дополнување
на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата....................................
Закон за изменување и дополнување
на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.....
Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2011 година....
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година..................................
Одлука за прекин на постапката за доделување на концесија за користење на
вода за производство на електрична
енергија од хидроелектрични централи
на Црна Река и учество во јавно приватно партнерство со АД ЕЛЕМ...................
Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
општина Осломеј...................................
Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска
поддршка во земјоделството за 2012
година.....................................................

Стр.
2

2907.

10
13

2908.

27

2909.
62

63
63

63

2910.

Правилник за формата и содржината
на барањето за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за
примарна обработка на земјоделски
производи бесправно изградени на
земјоделско земјиште............................
Правилник за формата и содржината
на записникот за извршен увид на самото место за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за
примарна обработка на земјоделски
производи бесправно изградени на
земјоделско земјиште............................
Правилник за формата и содржината
на барањето за користење под закуп
на земјоделско земјиште на кое е изграден бесправен помошен објект,
оранжерија или објект за примарна
обработка на земјоделски производи
и потребната документација.................
Правилник за постапката и поблиските услови за издавање на согласност за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско земјиште.....................................
Огласен дел...........................................

Стр.

66

68

70

71
1-72

Стр. 2 - Бр. 114

14 септември 2012

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2899.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 септември 2012 година.
Бр. 07-3895/1
12 септември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Во Законот за внатрешни работи (“Службен весник
на Република Македонија” број 92/2009, 35/10, 36/11 и
158/11), во членот 3 точката 7 се менува и гласи:
“„Унапредување“ е движење на овластено службено лице во системот на кариера, на начин што:
а) преминува во повисок платен ранг со што се
стекнува со додаток за кариера на платата и
б) е распоредено на друго работно место, кое во однос на претходното работно место е во повисоко хиерархиско ниво во Листата на хиерархија на работните
места во Министерството (во натамошниот текст: Листата на хирархија на работните места);“.
По точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:
„9. „Упатување“ е праќање на полициски службеник со решение за упатување во истражен центар на
Јавното обвинителство, избран за вршење работи на
определено време согласно со закон;“.
Во точката 9 која станува точка 10 сврзникот „и“
на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка
и се додава нова точка 11, која гласи:
„11. „Листа на хиерархија на работните места“ е
групирање на работни места во хиeрархиски нивоа
според сложеноста, одговорноста и работното искуство
утврдени за работните места во актите за систематизација на работните места во Министерството;“.
Во точката 10 која станува точка 12 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 13, која гласи:

„13. „Работни компетенции“ се збир од знаења, вештини, однесувања и лични карактеристики на поединецот, од кои зависи успешноста за извршување на работата на работното место.“
Член 2
Во членот 10 точката на крајот од реченицата се
брише и се додаваат зборовите: „и други работи утврдени со друг закон.“
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3),
кои гласат:
„(2) При извршување на работите од ставот (1) на
овој член Министерството соработува со други органи
на државна власт, институции и тела.
(3) При извршување на работите од ставот (1) на
овој член Министерството соработува и со надлежни
органи и тела на други држави и меѓународни организации.“
Член 3
Во членот 11 по зборот „телекомуникациите“ се додаваат зборовите: „работите на внатрешната контрола
и професионални стандарди, планирање, организирање
и подготвување на Министерството за остварување на
внатрешните работи во сложени безбедносни услови“.
Член 4
Во членот 13 точката на крајот од реченицата се
брише и се додаваат зборовите: „и друг закон.“
Член 5
Во Главата III. „СОРАБОТКА“ се додаваат два нови члена 24-а и 24-б, кои гласат:
„Соработка меѓу Министерството за внатрешни работи
и Јавното обвинителство
Член 24-а
Начинот на остварување на правата, обврските и
одговорностите утврдени со закон и колективен договор на полициските службеници упатени во истражен
центар на јавното обвинителство се уредуваат со договор за соработка склучен меѓу Министерството и Јавното обвинителство.
Одлука за упатување во истражен центар на Јавното
обвинителство
Член 24-б
(1) За полициски службеник кој се упатува во
истражен центар на Јавното обвинителство решение за
упатување донесува министерот за внатрешни работи.
(2) Полицискиот службеник упатен во истражен
центар на Јавното обвинителство правата, обврските и
одговорностите ги остварува под услови и постапка
утврдени со овој закон и колективен договор, како и на
начин пропишан со прописите донесени врз основа на
закон.
(3) Спроведувањето на постапките за остварување
на правата, обврските и одговорностите на полицискиот службеник упатен во истражниот центар на Јавното
обвинителство се врши врз основа на предлог, барање,
односно иницијативата на јавниот обвинител. “
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Член 6
Во членот 30 став (2) алинеја 4 сврзникот „и“ се заменува со запирка и се додава нова алиннеја 5, која
гласи:
„- потребните работни компетенции за извршување
на работите на работното место и“.
Член 7
По членот 30 се додава нов член 30-а, кој гласи:
„Листа на хиeрархија на работните места
Член 30-а
(1) Според актите за систематизација на работните
места од членот 30 став (1) од овој закон министерот
донесува Листа на хиeрархија на работните места.
(2) Во Листата на хиeрархија на работните места од
ставот (1) на овој член се врши групирање на работните места на Министерството во различни хиeрархиски
нивоа, во рамките на категориите на работници од членот 103 став (1) од овој закон.
(3) Групирањето на работните места во исто
хиeрархиско ниво се врши според:
- сложеноста на работите и задачите што се извршуваат на работното место,
- степенот на одговорност на работникот при извршување на работите и задачите на работното место и
- работното искуство потребно за извршување на
работите и задачите на работното место.“
Член 8
Во членот 49 став (3) по зборот „управа“ се додаваат зборовите: „друг орган на државна власт, институција“.
Член 9
Во членот 52 став (1) по зборовите: „за вработување“ се додаваат зборовите: „на работни места за кои во
актот за систематизација на работните места е предвидено работниците да имаат статус согласно со членот
29 став (1) алинеи 1 и 3 од овој закон“.
Член 10
По членот 62 се додава нов член 62-а, кој гласи:
„Одлука за избор на кандидати за обука за полицаец
Член 62-а
(1) По извршениот избор на кандидати за обука за
полицаец од страна на Комисијата од членот 62 став
(2) од овој закон, министерот за внатрешни работи донесува решение за избор на кандидати за обука за полицаец.
(2) Против решението од ставот (1) на овој член може да се поднесе приговор преку Министерството до
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
(3) Приговорот против решението не го одлага извршувањето на решението.“
Член 11
По членот 66 се додава нов член 66-а, кој гласи:
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„Одлука за избор на обучени кандидати за полицаец
Член 66-а
(1) Министерот за внатрешни работи донесува решение за избор на обучени кандидати за полицаец од
најдобро рангираните обучени кандидати за полицаец
од ранг-листата од членот 66 од овој закон, а согласно
со утврдената потреба за бројот на полицајците за кои
е распишан јавниот оглас.
(2) Решението од ставот (1) на овој член ги содржи
личните податоци (име, презиме, татково име и адреса
на живеење) на најдобро рангираните обучени кандидати за полицаец од ранг-листата од членот 66 од овој
закон.
(3) Составен дел на решението од ставот (1) на овој
член е ранг- листата од членот 66 од овој закон.
(4) Против решението од ставот (1) на овој член може да се поднесе приговор преку Министерството до
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
(5) Приговорот против решението не го одлага извршувањето на решението.“
Член 12
Во членот 67 став (1) зборовите: “ранг-листата од
членот 66 на“ се заменуваат со зборовите: „решението
од членот 66-а од“.
Член 13
По членот 75 се додава нов член 75-а, кој гласи:
„Плата во намален износ
Член 75 –а
(1) На работник кој не ги оставарува просечните,
односно очекуваните резултати во работата на работно
место може да му се намали платата од членот 75 став
(2) од овој закон најмногу до 15%.
(2) Начинот и постапката за намалување на платата
од ставот (1) на овој член се уредуваат со Колективниот договор на Министерството.“
Член 14
Во членот 78 став (1) зборовите: „на работното место“ се бришат.
Во ставот (3) зборовите: „на работното место на кое
работи“ се бришат.
Во ставот (4) по зборот „кариера“ се додава зборот
„само“, точката на крајот од реченицата се брише и се
додаваат зборовите: „во исто хиeрархиско ниво согласно со Листата на хиeрархија на работните места“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Утврдениот износ од ставот (4) на овој член не
претставува составен дел на основната плата и на тој
износ не се врши вреднување на додаток на кариера,
кога лицето е унапредено во повисоко хиeрархиско ниво согласно со Листата на хиeрархија на работните места.“
Член 15
Во членот 81 став (2) по зборот „основната“ се додаваат зборовите: „компонента на“.
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Член 16
Во членот 82 по зборот „основната“ се додаваат
зборовите: „компонента на“, а точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или од основната компонента на платата утврдена за работното
место од кое работникот се распоредува, доколку истата е поповолна за него“.
Член 17
Во членот 86 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член на работно место од кое е упатен полициски службеник на
работа во истражен центар на Јавното обвинителство,
распоредувањето од ставот (1) на овој член може да
трае за временски период за кој е извршено упатувањето.“
Член 18
Во членот 87 по бројот „85“ се додаваат зборовите:
„алинеи 2, 3 и 4“.
Член 19
Во членот 92 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Полициски службеник во Министерството не
може да биде распореден на друго работно место и за
време додека е упатен на работа во истражен центар на
Јавното обвинителство.“
Член 20
Во членот 93 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Против решението од ставот (1) на овој член
работникот има право на приговор, што се поднесува
преку Министерството до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
(5) Приговорот против решението за распоредување не го одлага извршувањето на решението. “
Член 21
Членот 94 се менува и гласи:
„Ако овластеното службено лице е распоредено на
друго работно место кое во однос на претходното работно место е во исто хиeрархиско ниво во Листата на
хиeрархија на работните места, овластеното службено
лице го задржува бројот на платните рангови што ги
остварил од претходното работно место од кое е распоредено.“
Член 22
Членот 95 се менува и гласи:
„Овластеното службено лице на Министерството
може да биде унапредено:
- во повисок платен ранг или
- на друго работно место кое во однос на претходното работно место е во повисоко хиeрархиско ниво во
Листата на хиeрархија на работните места.“
Член 23
Во членот 97 ставот (1) се менува и гласи:
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„Овластеното службено лице се унапредува најмногу за пет платни ранга на работно место на кое работи
или ако од работното место на кое работи е распоредено на друго работно место во исто хиeрархиско ниво
согласно со Листата на хиeрархија на работните места.“
Член 24
Во членот 98 ставот (1) се менува и гласи:
„Овластеното службено лице се унапредува во соодветен платен ранг ако ги исполнува следниве услови:
- за унапредување во прв платен ранг да има добиено три последователни оцени „задоволува“ или „се
истакнува“ на истото работно место или на друго работно место кое во однос на претходното работно место е во исто хиeрархиско ниво во Листата на хиeрархија на работните места и
- за унапредување во повисок платен ранг да има
добиено три последователни оцени „задоволува“ или
„се истакнува“ по стекнување на претходниот платен
ранг и тоа на истото работно место или друго работно
место кое во однос на претходното работно место е во
исто хирархиско ниво во Листата на хиeрархија на работните места.“
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член овластеното службено лице распоредено согласно со членот 86
од овој закон и полициски службеник упатен во истражен центар на јавното обвинителство се унапредуваат
во повисок платен ранг ако имаат добиено вкупно три
последователни оцени „се истакнува“ или „задоволува“.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 25
Во членот 99 зборот „правосилноста“ се заменува
со зборот „конечноста“.
Член 26
Во членот 100 зборовите: „три пати годишно и тоа
на 1 јануари, 1 мај и 1 септември“ се заменуваат со зборовите: „еднаш годишно и тоа на 1 април“.
Член 27
Членот 101 се менува и гласи:
„(1) Овластеното службено лице кое ги исполнува
условите од членот 98 ставoви (1) и (2) од овој закон се
унапредува во соодветен платен ранг со решение за
утврдување на платен ранг во кој е унапредено овластеното службено лице.
(2) Овластеното службено лице кое ги исполнува
условите од членот 98 став (3) од овој закон може да се
унапреди во соодветен платен ранг, на писмено образложен предлог од непосредниот раководен работник.
(3) Решенијата од ставовите (1) и (2) на овој член ги
донесува министерот или од него овластен раководен
работник во рок од 30 дена од денот на утврдувањето
дека се исполнети условите утврдени со овој закон.“
Член 28
Насловот пред членот 105 и членот 105 се менуваат и гласат:
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„Забрана за прескокнување на хиeрархиско ниво
во Листата на хиeрархија на работните места
Член 105
Во процесот на унапредување на овластеното службено лице не смее да се врши прескокнување на
хиeрархиско ниво во Листата на хиeрархија на работните места во однос на хиeрархиските нивоа предвидени за организациската единица во кој се врши унапредувањето.“
Член 29
Во членот 110 по ставот (3) се додава нов став (4),
кој гласи:
„(4) Оценувањето на полициски службеник упатен
во истражен центар на Јавното обвинителство, се врши
од страна на лицето од ставот (1) на овој член, на начин утврден во Договорот од членот 24-а од овој закон.“
Член 30
Во члeнот 113 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) По приговорот на полицискиот службеник упатен во истражен центар на Јавното обвинителство се
постапува на начин утврден во Договорот од членот
24-а од овој закон.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 31
По членот 114 се додаваат два нови члена 114-а и
114-б, кои гласат:
„Должност за извршување на наредба
Член 114-а
Работник во Министерството е должен да извршува
наредба издадена од министерот или од него овластен
раководен работник, во врска со извршување на внатрешните работи на Министерството, освен ако извршувањето на наредбата претставува кривично дело.
Наредба за извршување на итни, неодложни и специфични задачи
Член 114-б
(1) Министерот или од него овластен раководен работник може да издаде писмена наредба со која на работник му наредува да врши задачи во друга организациска единица различна од организациската единица
во која работникот работи.
(2) Наредбата од ставот (1) на овој член се издава за
извршување на итни, неодложни и специфични задачи
чиј обем, сложеност и времетраење ги надминува расположливите ресурси на одредена организациска единица, при што задачите кои треба да ги изврши работникот не треба да се разликуваат од задачите на работникот од работното место на кое работи.
(3) По исклучок, заради извршување на итни и неодложни задачи, наредбата од ставот (1) на овој член
може да се издаде во усна форма, која се изготвува во
писмена форма по создавање на услови за тоа, но не
подолго од 24 часа.
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(4) Извршувањето на задачите од ставот (2) на овој
член, за кои е издадена наредбата, може да трае најмногу до 30 дена.
(5) Наредбата од ставот (1) на овој член не се издава за извршување на задачи од страна на полициски
службеник упатен во истражен центар на Јавното обвинителство. “
Член 32
Во членот 123 став (2) зборовите: „на видот“ се
бришат, а точката на крајот од реченицата се брише и
се додаваат зборовите: „што ја имал пред да замине на
неплатено отсуство.“
Член 33
Во членот 129- г по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:
„- по втор пат не го положи испитот од членот 55
од овој закон“.
Член 34
Во членот 131 став (1) зборовите: „намерно или од
небрежност“ се бришат.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Штетата од ставот (1) на овој член предизвикана за време на упатувањето на полицискиот службеник
во истражниот центар на Јавното обвинителство, е должен да ја надомести полицискиот службеник упатен во
истражниот центар на јавното обвинителство.“
Член 35
Во членот 135 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
„(3) Постапката за надоместок на штета причинета
од полицискиот службеник упатен во истражниот центар на Јавното обвинителство, се поведува од страна на
надлежниот јавен обвинител на истражниот центар каде што е упатен полицискиот службеник, на начин
утврден во Договорот од чланот 24-а од овој закон.“
Член 36
Во членот 138 по ставот (1) се додаваат пет нови
става (2), (3), (4), (5) и (6), кои гласат:
„(2) За причините од ставот (1) на овој член настанати во истражниот центар на Јавното обвинителство,
дисциплински одговара полицискиот службеник кој е
упатен во истражен центар на Јавното обвинителство,
за време додека трае упатувањето.
(3) Постапката против полицискиот службеник од
ставот (2) на овој член се поведува со писмена иницијатива на надлежниот јавен обвинител од истражниот
центар каде што е упатен полицискиот службеник.
(4) Иницијативата од ставот (3) на овој член се доставува до Министерството.
(5) Начинот на постапување по иницијативата од
ставот (3) на овој член и постапката за утврдување на
дисциплинска одговорност на работникот од ставот (2)
на овој член се утврдува во Договорот од членот 24-а
од овој закон.
(6) За конечната одлуката донесена по спроведена
дисциплинска постапка се известува подносителот на
иницијативата од ставот (3) на овој член.“
Ставот (2) станува став (7).
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Член 37
Во членот 142 став (1) точката 3 се менува и гласи:
„распоредување на работно место во хиерархиско
ниво од Листата на хиерархија на работните места, кое
е за две нивоа пониско од хиерархиското ниво на работното место на кое дотогаш работел работникот;“.
Член 38
Во членот 150 став (2) зборовите: „за престанок на
договорот за вработување“ се заменуваат со зборовите: „од ставот (1) на овој член“.
Член 39
Во членот 161 став (1) алинејата 4 се менува и гласи:
„- начинот на вршење на селекција и избор на кандидат за полицаец и начинот на работа на комисијата
за избор на кандидат за полицаец,“.
Член 40
Oдредбите од точката 7.1. „Унапредување во повисок платен ранг“ ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2014 година.
Oдредбите од членовите 1 став (2), 5, 17, 19, 24 став
(2) во делот на полицискиот службеник кој се упатува
во истражен центар на Јавното обвинителство, 27 став
(1) во делот на полицискиот службеник кој се упатува
во истражен центар на Јавното обвинителство, 29, 30,
34 став (2), 35 и 36 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 декември 2013 година.
Член 41
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR PUNE TË BRENDSHME
Neni 1
Në Ligjin për pune të brendshme ("Gazeta Zyrtare e
Republikes së Maqedonise" numer 92/2009, 35/10, 36/11
dhe 158/11) në nenin 3 pika 7 ndryshohet si vijon:
„7. "Avancim" eshte avancimi i personit të autorizuar
zyrtar në sistemin e karrieres, në menyre që:
a) kalon në rang më të larte pagesor me cfare merr shtese të rroges për karriere;
b) eshte sistemuar në vend tjeter pune, i cili në raport
me vendin tjeter të punes eshte në nivel më të larte hierarkik në Listen e hierarkise së vendeve të punes në Ministri
(në tekstin e metejme: Liste e hierarkise së vendeve të punes);"
Pas pikes 8 shtohet pike e re 9, si vijon:
„9. "Dergim" sipas ketij ligji, eshte dergimi i nepunesit
policor me aktvendim për dergim në qendren hetuese të
prokurorise publike, i zgjedhur për kryerjen e puneve në
kohe të caktuar në pajtim me ligjin;".
Në piken 9 e cila behet pika 10 lidheza "dhe" në fund të
fjalise zevendesohet me pikepresje dhe shtohet pike e re
11, si vijon:
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„11. "Liste e hierarkise së vendeve të punes" eshte grupimi i vendeve të punes në nivele hierarkike sipas nderlikueshmerise, pergjegjesise dhe pervojes së punes të percaktuara për vendet e punes në aktet për sistematizim të vendeve
të punes në Ministri;".
Në piken 10 e cila behet pika 12 pika në fund të fjalise
zevendesohet me lidhezen "dhe" dhe shtohet pike e re 13,
si vijon:
„13. "Kompetencat e punes" jane permbledhje e njohurive, aftesive, sjelljeve dhe karakteristikave personale të individit, prej të cilave varet suksesi i kryerjes së punes në
vendin e punes."
Neni 2
Në nenin 10 pika në fund të fjalise shlyhet dhe shtohen
fjalet: "dhe pune të tjera të percaktuara me ligj tjeter".
Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafe të rinj (2) dhe
(3), si vijojne:
"(2) Gjate kryerjes së puneve nga paragrafi (1) i ketij
neni, Ministria bashkepunon me organe, institucione dhe
trupa tjere të pushtetit shteteror.
(3) Gjate kryerjes së puneve nga paragrafi (1) i ketij neni, Ministria bashkepunon edhe me organe dhe trupa kompetente të shteteve tjera dhe me organizata nderkombetare."
Neni 3
Në nenin 11 pas fjales "telekomunikimet" shtohen fjalet: "punet e kontrollit të brendshem dhe standardet profesionale, planifikimin, organizimin dhe pergatitjen e Ministrise për realizimin e puneve të brendshme në kushte nderlikuara të sigurise,".
Neni 4
Në nenin 13 pika në fund të fjalise shlyhet dhe shtohen
fjalet: "dhe ligj tjeter."
Neni 5
Në kapitullin III. "BASHKEPUNIMI" shtohen dy nene
të reja 24-a dhe 24-b, si vijojne:
“Bashkepunimi ndermjet Ministrise së Puneve të Brendshme dhe Prokurorise Publike
Neni 24-a
Menyra e realizimit të të drejtave, obligimeve dhe pergjegjesive të percaktuara me ligj dhe marreveshje kolektive
të nepunesve policore të derguar në qendren hetuese të prokurorise publike rregullohen me marreveshje për bashkepunim të lidhur ndermjet Ministrise dhe Prokurorise publike.
Vendimi për dergim në qendren hetuese të prokurorise
publike
Neni 24-b
(1) Për nepunesin policor që dergohet në qendren hetuese të prokurorise publike aktvendim për dergim miraton
ministri i Puneve të Brendshme.
(2) Nepunesi policor i derguar në qendren hetuese të
prokurorise publike të drejtat, obligimet dhe pergjegjesite i
realizon në kushte dhe procedure të percaktuara me kete
ligj dhe marreveshje kolektive, si dhe në menyre të percaktuar me rregullat e miratuara në baze të ligjit.
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(3) Zbatimi i procedurave për realizimin e të drejtave,
obligimeve dhe pergjegjesive të nepunesit policor të derguar në qendren hetuese të prokurorise publike kryhet në baze
të propozimit, kerkeses, perkatesisht iniciatives së prokurorit publik."

(3) Kundershtimi kunder aktvendimit nuk e prolongon
zbatimin e aktvendimit.”

Neni 6
Në nenin 30 paragrafi (2) në alinene 4 lidheza “dhe”
zevendesohet me presje dhe shtohet aline e re 5, si vijon:
“ - kompetencat e nevojshme të punes për kryerjen e
puneve në vendin e punes dhe”.

“Vendimi për zgjedhje të kandidateve të trajnuar për polic

Neni 7
Pas nenit 30 shtohet nen i ri 30-a, si vijon:
“Lista e hierarkise së vendeve të punes
Neni 30-a
(1) Sipas akteve për sistematizim të vendeve të punes
nga neni 30 paragrafi (1) i ketij ligji, ministri miraton Liste
të hierarkise së vendeve të punes.
(2) Në Listen e hierarkise së vendeve të punes nga paragrafi (1) i ketij neni, kryhet grupimi i vendeve të punes të
Ministrise në nivele të ndryshme hierarkike, në kuader të
kategorive të punetoreve nga neni 103 paragrafi (1) i ketij
ligji.
(3) Grupimi i vendeve të punes në nivel të njejte hierarkik kryhet sipas:
- nderlikueshmerise së puneve dhe detyrave që kryhen
në vendin e punes,
-shkalles së pergjegjesise së punetorit gjate kryerjes së
puneve dhe detyrave në vendin e punes dhe
-pervojes së punes të nevojshme për kryerjen e puneve
dhe detyrave në vendin e punes.”
Neni 8
Në nenin 49 paragrafi (3) pas fjaleve: “administrates
shteterore,” shtohet fjalet: “organit tjeter të pushtetit shteteror, institucionit,”.
Neni 9
Në nenin 52 paragrafi (1) pas fjaleve: “për punesim”
shtohen fjalet: “në vende të punes për të cilat në aktin për
sistematizimin e vendeve të punes eshte parapare që punetoret të kene status në pajtim me nenin 29 paragrafin (1)
alinete 1 dhe 3 të ketij ligji,”.
Neni 10
Pas nenit 62 shtohet nen i ri 62-a, si vijon:
“Vendimi për zgjedhje të kandidateve për trajnim për polic
Neni 62-a
(1) Pas zgjedhjes së kryer të kandidateve për trajnim
për polic nga Komisioni nga neni 62 paragrafi (2) i ketij
ligji, ministri i Puneve të Brendshme miraton aktvendim
për zgjedhje të kandidateve për trajnim për polic.
(2) Kunder aktvendimit nga paragrafi (1) i ketij neni
mund të parashtrohet kundershtim nepermjet Ministrise te
Komisioni Shteteror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në
Shkalle të Dyte.

Neni 11
Pas nenit 66 shtohet nen i ri 66-a, si vijon:

Neni 66-a
(1) Ministri i Puneve të Brendshme miraton aktvendim
për zgjedhje të kandidateve të trajnuar për polic nga kandidatet për polic të trajnuar të ranguar më së miri në rang-listen e nenit 66 të ketij ligji, e në pajtim me nevojen e konstatuar për numrin e policeve për të cilet eshte shpallur
konkursi publik.
(2) Aktvendimi nga paragrafi (1) i ketij neni, i permban
të dhenat personale (emrin, mbiemrin, emrin e babait dhe
adresen e vendbanimit) të kandidateve për polic të trajnuar
të ranguar më së miri në rang-listen nga neni 66 i ketij ligji.
(3) Pjese perberese e aktvendimit nga paragrafi (1) i ketij neni, eshte rang-lista nga neni 66 i ketij ligji.
(4) Kunder aktvendimit nga paragrafi (1) i ketij neni,
mund të parashtrohet kundershtim nepermjet Ministrise te
Komisioni Shteteror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në
Shkalle të Dyte.
(5) Kundershtimi kunder aktvendimit nuk e prolongon
zbatimin e aktvendimit.”
Neni 12
Në nenin 67 paragrafi (1) fjalet: “rang-lista e nenit 66
të,” zevendesohen me fjalet: “aktvendimi nga neni 66-a
nga”.
Neni 13
Pas nenit 75 shtohet neni i ri 75-a, si vijon:
"Rroga në shume të zvogeluar
Neni 75-a
(1) Punetorit i cili nuk i realizon rezultatet mesatare,
perkatesisht rezultatet e pritura në pune në vendin e punes
mund t’i zvogelohet rroga nga neni 75 paragrafi (2) i ketij
ligji më së shumti deri 15%.
(2) Menyra dhe procedura për zvogelimin e rroges nga
paragrafi (1) i ketij neni, rregullohen me Marreveshjen kolektive të Ministrise."
Neni 14
Në nenin 78 paragrafi (1) fjalet: “në vendin e punes”
shlyhen.
Në paragrafin (3) fjalet: “në vendin e punes në të cilin
punon” shlyhen.
Në paragrafin (4) pas fjales “karriere,” shtohet fjala
“vetem”, pika në fund të fjalise shlyhet dhe shtohen fjalet:
“në nivel të njejte hierarkik në pajtim me Listen e hierarkise së vendeve të punes.”
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
“(5) Shuma e percaktuar nga paragrafi (4) i ketij neni
nuk paraqet pjese perberese të rroges baze dhe për atë shume nuk kryhet vleresimi i shteses së karrieres, kur personi
eshte i avancuar në nivel më të larte hierarkik në pajtim me
Listen e hierarkise së vendeve të punes.”
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Neni 15
Në nenin 81 paragrafi (2) para fjales: “baze” shtohet
fjalet: “komponentit të”.
Neni 16
Në nenin 82 para fjales “baze” shtohet fjala: “komponentit“, pika në fund të fjalise shlyhet dhe shtohen fjalet:
“ose nga komponenti baze i rroges së percaktuar për vendin e punes nga i cili punetori sistematizohet, nese ajo eshte më e volitshme për të.”
Neni 17
Në nenit 86 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3),
si vijon:
“(3) Me perjashtim nga paragrafi (2) i ketij neni, në
vendin e punes nga i cili eshte derguar nepunesi policor në
pune në qendren hetuese të prokurorise publike, sistematizimi nga paragrafi (1) i ketij neni mund të zgjase për periudhe kohore për të cilen eshte kryer dergimi.”
Neni 18
Në nenin 87 pas numrit “85” shtohen fjalet: “alinete 2,
3 dhe 4”.
Neni 19
Në nenin 92 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
“(2) Nepunesi policor në Ministri nuk mund të sistematizohet në vend tjeter të punes edhe gjate kohes derisa eshte
derguar në pune në qendren hetuese të prokurorise publike.”
Neni 20
Në nenin 93 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafe të
rinj (4) dhe (5), si vijojne:
"(4) Kunder aktvendimit nga paragrafi (1) i ketij neni
punetori ka të drejte kundershtimi, që parashtrohet nepermjet Ministrise te Komisioni Shteteror për Vendimmarrje në
Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies
së Punes në Shkalle të Dyte.
(5) Kundershtimi kunder aktvendimit për sistematizim
nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit."
Neni 21
Neni 94 ndryshohet si vijon:
“Nese personi i autorizuar zyrtar eshte sistematizuar në
vend tjeter të punes i cili në raport me vendin paraprak të
punes eshte në nivel të njejte hierarkik në Listen e hierarkise së vendeve të punes, personi i autorizuar zyrtar e mban
numrin e rangjeve pagesore që i ka realizuar nga vendi paraprak i punes nga i cili eshte sistematizuar.”
Neni 22
Neni 95 ndryshohet si vijon:
“Personi i autorizuar zyrtar i Ministrise mund të avancohet:
-në rang më të larte pagesor ose
-në vend tjeter të punes i cili në raport me vendin paraprak të punes eshte në nivel më të larte hierarkik në Listen
e hierarkise së vendeve të punes.”
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Neni 23
Në nenin 97 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
“Personi i autorizuar zyrtar avancohet më së shumti për
pese rangje pagesore në vendin e punes në të cilin punon
ose nese nga vendi i punes në të cilin punon eshte sistematizuar në vend tjeter të punes në nivel të njejte hierarkik në
pajtim me Listen e hierarkise së vendeve të punes.”
Neni 24
Në nenin 98 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
“Personi i autorizuar zyrtar avancohet në rang pagesor
perkates nese i ploteson kushtet në vijim:
-për avancim në rang të pare pagesor të kete marre tre
vleresime të njepasnjeshme “mjaftueshem” ose “dallohet”
në vendin e njejte të punes ose në vend tjeter të punes i cili
në raport me vendin paraprak të punes eshte në nivel të
njejte hierarkik në Listen e hierarkise së vendeve të punes
dhe
-për avancim në rang më të larte pagesor të kete marre
tre vleresime të njepasnjeshme “mjaftueshem” ose “dallohet” pas marrjes së rangut paraprak pagesor edhe atë në
vendin e njejte të punes ose në vend tjeter të punes i cili në
raport me vendin paraprak të punes eshte në nivel të njejte
hierarkik në Listen e hierarkise së vendeve të punes.”
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
“(2) Me perjashtim nga paragrafi (1) i ketij neni, personi i autorizuar zyrtar i sistemuar në pajtim me nenin 86 të
ketij ligji dhe nepunesi policor i derguar në qendren hetuese të prokurorise publike, avancohen në rang më të larte
pagesor nese kane marre gjithsej tre vleresime të njepasnjeshme "dallohet" ose "mjaftueshem "."
Paragrafi (2) behet paragraf (3).
Neni 25
Në nenin 99 fjala “plotfuqishmerise” zevendesohet me
fjalen “perfundimit”.
Neni 26
Në nenin 100 fjalet: “tri here në vit edhe atë më 1 janar,
1 maj dhe 1 shtator” zevendesohen me fjalet: “njehere në
vit edhe atë më 1 prill”.
Neni 27
Neni 101 ndryshohet si vijon:
“(1) Personi i autorizuar zyrtar që i ploteson kushtet
nga neni 98 paragrafet (1) dhe (2) të ketij ligji avancohet në
rang perkates pagesor me aktvendim për percaktimin e rangut pagesor në të cilin eshte avancuar personi i autorizuar
zyrtar.
(2) Personi i autorizuar zyrtar i cili i ploteson kushtet
nga neni 98 paragrafi (3) të ketij ligji mund të avancohet në
rang perkates pagesor, me propozim të arsyetuar me
shkrim nga punetori udheheqes i drejtperdrejte.
(3) Aktvendimet nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni
i miraton ministri ose punetori udheheqes i autorizuar nga
ai në afat prej 30 ditesh nga dita e percaktimit se jane plotesuar kushtet e percaktuara me kete ligj.”
Neni 28
Titulli para nenit 105 dhe neni 105 ndryshohen si vijojne:
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“Ndalimi për kapercimin e nivelit hierarkik
në Listen e hierarkise së vendeve të punes
Neni 105
Në procesin e avancimit të personit të autorizuar zyrtar
nuk guxon të kryhet kapercimi i nivelit hierarkik në Listen
e hierarkise së vendeve të punes në raport me nivelet hierarkike të parapara për njesine organizative në të cilen kryhet avancimi.”
Neni 29
Në nenin 110 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4),
si vijon:
“(4) Vleresimi i nepunesit policor të derguar në qendren hetuese të prokurorise publike, behet nga personi nga
paragrafi (1) i ketij neni, në menyre të percaktuar në Marreveshjen nga neni 24-a të ketij ligji."
Neni 30
Në nenin 113 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
“(2) Pas kundershtimit të nepunesit policor të derguar
në qendren hetuese të prokurorise publike veprohet në
menyre të percaktuar në Marreveshjen nga neni 24-a të ketij ligji."
Paragrafi (2) behet paragraf (3).
Neni 31
Pas nenit 114 shtohen dy nene të reja 114-a dhe 114-b,
si vijojne:
“Detyrimi për zbatimin e urdhrit
Neni 114-a
Punetori në Ministri detyrohet ta zbatoje urdhrin e leshuar nga ministri ose nga punetori udheheqes i autorizuar
nga ai, në lidhje me kryerjen e puneve të brendshme të Ministrise, pervec nese zbatimi i urdhrit paraqet veper penale.
Urdhri për zbatimin e detyrave urgjente, të paprolongueshme dhe specifike
Neni 114-b
(1) Ministri ose punetori udheheqes i autorizuar prej tij
mund të leshoje urdher me shkrim me të cilin punetorit i
urdheron të kryeje detyra në njesi tjeter organizative të
ndryshme nga njesia organizative në të cilen punetori punon.
(2) Urdhri nga paragrafi (1) i ketij neni, jepet për kryerjen e detyrave urgjente, të paprolongueshme dhe specifike,
vellimi, nderlikueshmeria dhe kohezgjatja e të cilave i tejkalon resurset në dispozicion të njesise organizative, me
ç'rast detyrat që duhet t'i kryeje punetori nuk duhet të dallohen nga detyrat e punetorit nga vendi i punes në të cilin punon.
(3) Me perjashtim, për kryerjen e detyrave urgjente dhe
të paprolongueshme, urdhri nga paragrafi (1) i ketij neni
duhet të jepet me goje, i cili perpilohet me shkrim pas krijimit të kushteve për kete, por jo më gjate se 24 orë.
(4) Kryerja e detyrave nga paragrafi (2) i ketij neni, për
të cilat eshte dhene urdhri, mund të zgjase më së shumti
deri në 30 dite.
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(5) Urdhri nga paragrafi (1) i ketij neni nuk leshohet
për kryerjen e detyrave nga nepunesi policor i derguar në
qendren hetuese të prokurorise publike."
Neni 32
Në nenin 123 paragrafi (2) fjala “llojit” shlyhet, pika në
fund të fjalise shlyhet dhe shtohen fjalet: "që e ka pasur para se të shkoje në mungese pa pagese."
Neni 33
Në nenin 129-g pas alinese 2 shtohet aline e re 3, si vijon:
“- për here të dyte nuk e jep provimin nga neni 55 i ketij ligji;".
Neni 34
Në nenin 131 pas paragrafit (1) fjalet: “me qellim ose
nga pakujdesia” shlyhen.
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon;
“(2) Demin nga paragrafi (1) i ketij neni, të shkaktuar
gjate dergimit të nepunesit policor në qendren hetuese të
prokurorise publike, detyrohet ta kompensoje nepunesi policor i derguar në qendren hetuese të prokurorise publike.”
Neni 35
Në nenin 135 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3),
si vijon.
“(3) Procedura për kompensim të demit të shkaktuar
nga nepunesi policor i derguar në qendren hetuese të prokurorise publike, ngritet nga prokurori publik kompetent i
qendres hetuese ku eshte derguar nepunesi policor, në menyre të percaktuar në Marreveshjen nga neni 24-a i ketij ligji.”
Neni 36
Në nenin 138 pas paragrafit (1) shtohen pese paragrafe
të rinj (2), (3), (4), (5) dhe (6), si vijojne:
"(2) Për shkaqet nga paragrafi (1) i ketij neni të shkaktuara në qendren hetuese të prokurorise publike, në menyre disiplinore pergjigjet nepunesi policor i cili eshte derguar në qendren hetuese të prokurorise publike, perderisa
zgjat dergimi.
(3) Procedura kunder nepunesit policor nga paragrafi
(2) i ketij neni zbatohet me iniciative me shkrim të prokurorit publik kompetent nga qendra hetuese ku eshte derguar
nepunesi policor.
(4) Iniciativa nga paragrafi (3) i ketij neni dergohet në
Ministri.
(5) Menyra e veprimit për iniciativen nga paragrafi (3) i
ketij neni dhe procedura për percaktimin e pergjegjesise disiplinore të punetorit nga paragrafi (2) i ketij neni, percaktohet në Marreveshjen nga neni 24-a i ketij ligji.
(6) Për vendimin perfundimtar të miratuar pas procedures së zbatuar disiplinore njoftohet parashtruesi i iniciatives
nga paragrafi (3) i ketij neni.“
Paragrafi (2) behet paragraf (7).
Neni 37
Në nenin 142 paragrafi (1) pika 3 ndryshohet si vijon:
“sistematizimi në vendin e punes në nivel të hierarkise
nga Lista e hierarkise së vendeve të punes, që eshte për dy
nivele më i ulet se niveli i hierarkise së vendit të punes në
të cilin deri atehere ka punuar punetori;".
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Neni 38
Në nenin 150 në paragrafin (2) fjalet: “për nderprerje të
marreveshjes për punesim” ndryshohen me fjalet: “nga paragrafi (1) i ketij neni”.
Neni 39
Në nenin 161 paragrafi (1) alineja 4 ndryshohet si vijon:
“-menyra e kryerjes së seleksionimit dhe zgjedhja e
kandidatit për polic dhe menyra e punes së komisionit për
zgjedhjen e kandidatit për polic,”.
Neni 40
Dispozitat nga pika 7.1. “Avancimi në rang më të larte
pagesor” do të fillojne të zbatohen nga 01.01.2014.
Dispozitat nga nenet 1 paragrafi (2), 5, 17, 19, 24 paragrafi (2) në pjesen e nepunesit policor i cili dergohet në
qendren hetuese të Prokurorise Publike, 27 paragrafi (1) në
pjesen e nepunesit policor i cili dergohet në qendren hetuese të Prokurorise Publike, 29, 30, 34 paragrafi (2), 35 dhe
36 të ketij ligji, do të fillojne të zbatohen nga 1 dhjetori
2013.
Neni 41
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”.
__________
2900.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 септември 2012 година.
Бр. 07-3896/1
12 септември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА
ПАТИШТАТА
Член 1
Во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (“Службен весник на Република Македонија“
број 54/2007, 86/2008, 98/2008, 64/2009, 161/2009, 36/11

и 51/11), во членот 2 став (1) точка 55 зборовите: “до
21 година возраст, како и возач на моторно возило“ се
бришат.
По точката 55 се додава нова точка 55-a, која гласи:
“55-a. Постар малолетник е малолетник кој наполнил 16 години, а не наполнил 18 години;“.
По точката 74 се додава нова точка 74-а, која гласи:
„74-а. Крстосница со кружен тек на сообраќајот“ е
сообраќајна површина со централен остров во која сообраќајот се одвива во кружен тек и во насока спротивно на стрелките на часовникот;“.
Член 2
Во Главата „III ПРАВИЛА НА СООБРАЌАЈОТ НА
ПАТИШТАТА“ по членот 47 се додава нова потточка
7.1 и нов член 47-а, кои гласат:
„7.1. СООБРАЌАЈ НА КРСТОСНИЦА СО КРУЖЕН
ТЕК НА СООБРАЌАЈ
Член 47-а
(1) Сообраќајот на крстосница со кружен тек на сообраќај се регулира со сообраќајна сигнализација. Возачот кој се движи во крстосница со кружен тек на сообраќајот има првенство во однос на возачите кои се
вклучуваат во крстосницата.
(2) Правните лица надлежни за одржување на патот
се должни за поставување и одржување на сообраќајната сигнализација на крстосница со кружен тек на сообраќај.
(3) Возачот кој се движи во крстосница со кружен
тек на сообраќајот каде што коловозот има две или повеќе сообраќајни ленти е должен да се престрои во внатрешната сообраќајна лента со цел да овозможи вклучување во крстосницата и на други возачи, освен ако
има намера да ја напушти крстосницата на најблискиот
излез или поради густината на сообраќајот не е во состојба безбедно да се престрои.
(4) При вклучување во сообраќај на крстосница со
кружен тек на сообраќајот каде што има две сообраќајни ленти возилото што се наоѓа на десната сообраќајна
лента се вклучува на надворешната сообраќајна лента,
а возилото кое се движи по левата сообраќајна лента се
вклучува на внатрешната сообраќајна лента.
(5) Пред да ја напушти крстосницата од ставот (4)
на овој член возачот е должен да се престрои во надворешната сообраќајна лента, освен во излез на кој со сообраќајна сигнализација е пропишано дека е дозволено
свртување десно и од внатрешната сообраќајна лента.
(6) На излез од крстосница со кружен тек на сообраќајот на која е дозволено свртување во десно и од
внатрешната сообраќајна лента, надворешната сообраќајна лента е наменета исклучиво за свртување во десно. Правните лица надлежни за одржување на патот се
должни надворешната сообраќајна лента соодветно да
ја обележат.
(7) На правното лицe кое постапува спротивно на
одредбите од ставовите (2) и (6) од овој член ќе му се
изрече глоба во износ од 520 до 1.350 евра во денарска
противвредност.
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(8) За прекршокот од ставовите (2) и (6) на овој
член, глоба во износ од 550 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во
правното лице.
(9) Глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се изрече, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода, согласно
со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува
спротивно на одредбите од ставовите (3), (4) и (5) на
овој член.“
Член 3
Во членот 66 став (1) алинеја 17 по зборот „движење“ се додаваат зборовите: „и паркирање“.
Во ставот (3) по бројот „6“ се додаваат зборовите:
„и алинеја 17“.
Во ставот (4) по бројот “11“ запирката се заменува
со сврзникот “и“, а бројот „и 17“ се брише.
Член 4
Во членот 235 став (3) по зборот “возач’“ се додаваат зборовите: “со навршени 18 години возраст“.
Член 5
По членот 368 се додава нова Глава VII-а и пет нови члена 368-а, 368-б, 368-в, 368-г и 368-д, кои гласат:
“VII-а. ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
МОТОРНО ВОЗИЛО, СТЕКНУВАЊЕ ПРАВО НА
УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО ВОЗИЛО И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ
1. Оспособување за управување со моторно возило
Член 368-а
(1) Постар малолетник може да се стекне со право
на оспособување за управување со моторно возило од
“Б“ категорија доколку ги исполнува следниве услови:
1) да наполнил 16 години возраст;
2) да поседува лична карта;
3) да е здравствено и психофизички способно да
управува со моторно возило;
4) да има завршено најмалку основно образование;
5) да има согласност од двајцата родители, законскиот застапник или старателот, заверена на нотар;
6) да има одличен успех и примерно поведение во
последната завршена учебна година и
7) да има писмена согласност од психологот и педагогот од училиштето во кое учи малолетникот, а доколку во училиштето нема еден од нив и од класниот раководител на ученикот, заверена на нотар.
(2) Оспособувањето за управување со моторно возило на постар малолетник се врши согласно со одредбите од овој закон, со зголемен број наставни часови
од практичниот дел на наставната програма за 30% во
однос на бројот на наставни часови од практичниот дел
на наставната програма предвидени за останатите кандидати за возачи.
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2. Стекнување право на управување со моторно возило
Член 368-б
Постар малолетник може да се стекне со право на
управување со моторно возило од “Б“ категорија доколку ги исполнува условите од членот 368-а од овој
закон и има положено возачки испит за управување со
моторно возило од “Б“ категорија.
Член 368-в
(1) Постар малолетник кој поседува возачка дозвола од “Б“ категорија не смее:
- да управува со возило во патниот сообраќај во
времето од 20,00 до 5,00 часот, освен ако во возилото
го придружува родител, односно старател кој поседува
возачка дозвола од “Б“ категорија и на кого не му е
изрекувана прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило,
- да управува со возило со брзина поголема од 60
километри/час на јавен пат, односно со брзина поголема од 80 километри/час на пат наменет исклучиво за
сообраќај на моторни возила, односно со брзина поголема од 100 километри/час на автопат,
- да управува со возило чија сила на моторот е поголема од 75 киловати,
- да влече приклучно возило и
- да врши организиран превоз на деца.
(2) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на возач-постар малолетник
кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на
овој член. Покрај износот на глобата на возачот-постар
малолетник ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило во период од
три месеци до една година.
3. Прекршочна постапка за малолетници
Член 368-г
Кога униформираниот полициски службеник ќе
утврди дека е сторен прекршок од страна на постар малолетник, ќе се постапи согласно со Законот за малолетничка правда.
Член 368-д
За сите прашања поврзани со учеството на возачи постари малолетници во сообраќајот на патиштата соодветно се применуваат одредбите од овој закон.“
Член 6
Во членот 369 став (1) по зборовите: „47 став (2)“
се додаваат зборовите: „47-а став (9)“.
Член 7
Во членот 374 по зборовите: „40 ставовите (4) и
(6)“ се додаваат зборовите: „47-а ставовите (7) и (8)“.
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбите на членовите 1 ставови (1) и
(2) и 4 и 5 кои ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2013 година.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR SIGURI NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR
Neni 1
Në Ligjin për siguri në komunikacionin rrugor ("Gazeta
Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 54/2007,
86/2008, 98/2008, 64/2009, 161/2009, 36/11 dhe 51/11),
në nenin 2 paragrafi (1) në piken 55 fjalet: "deri në moshen
21 vjecare, si dhe shoferi i automjetit" shlyhen.
Pas pikes 55 shtohet pike e re 55-a, si vijon:
"55-a. I mitur më i moshuar eshte i mituri i cili i ka
mbushur 16 vjet, e që nuk i ka mbushur 18 vjet;".
Pas pikes 74 shtohet pike e re 74-a, si vijon:
"74-a. Kryqezim me rrethrrotullim në komunikacion"
eshte siperfaqja e komunikacionit me ishull qendror në të
cilin komunikacioni zhvillohet në rrethrrotullim dhe në
drejtim të kundert me akrepat e ores;".
Neni 2
Në Kapitullin "III RREGULLAT E KOMUNIKACIONIT RRUGOR", pas nenit 47 shtohet nenpike e re 7. 1 dhe
nen i ri 47-a, si vijojne:
"7.1 KOMUNIKACION NË KRYQEZIM ME RRETHRROTULLIM NË KOMUNIKACION
Neni 47-a
(1) Komunikacioni në kryqezim me rrethrrotullim në
komunikacion, rregullohet me sinjalizim komunikacioni.
Shoferi i cili levize në kryqezim me rrethrrotullim në komunikacion, ka perparesi në raport me shoferet që inkuadrohen në kryqezim.
(2) Personat juridike kompetent për mirembajtjen e rruges jane të obliguar për vendosjen dhe mirembajtjen e sinjalizimit të komunikacionit në kryqezim me rrethrrotullim
në komunikacion.
(3) Shoferi i cili levize në kryqezim me rrethrrotullim
në komunikacion ku karrexhata ka dy ose më shume korsi
komunikacioni, eshte i obliguar që të rirreshtohet në korsine e brendshme të komunikacionit me qellim që t’u mundesoje inkuadrim në kryqezim edhe shofereve tjere, pervec
nese ka për qellim që ta leshoje kryqezimin në daljen më të
afert ose për shkak të dendesise në komunikacion nuk ka
mundesi që në menyre të sigurte të rirreshtohet.
(4) Gjate inkuadrimit në komunikacion në kryqezim me
rrethrrotullim në komunikacion, ku ka dy korsi të komunikacionit, automjeti që gjendet në anen e djathte të komunikacionit inkuadrohet në korsine e jashtme të komunikacionit, ndersa automjeti i cili leviz neper korsine e majte të komunikacionit inkuadrohet në korsine e brendshme të komunikacionit.
(5) Para se ta leshoje kryqezimin nga paragrafi (4) i ketij neni, shoferi eshte i obliguar që të rirreshtohet në korsine e jashtme të komunikacionit, pervec në dalje ku me sinjalizim të komunikacionit percaktohet se lejohet kthimi në
të djathte edhe nga korsia e brendshme e komunikacionit.
(6) Në dalje nga kryqezimi me rrethrrotullim në komunikacion, në të cilin lejohet kthimi në të djathte edhe nga
korsia e brendshme e komunikacionit, korsia e jashtme e
komunikacionit eshte e destinuar vecanerisht për kthim në
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të djathte. Personat juridike kompetent për mirembajtjen e
rruges jane të obliguar që korsine e jashtme të komunikacionit ta shenojne në menyre perkatese.
(7) Personit juridik që vepron në kundershtim me dispozitat nga paragrafet (2) dhe (6) të ketij neni, do t'i shqiptohet gjobe në shume prej 520 deri në 1 350 euro në kundervlere me denare.
(8) Për kundervajtje nga paragrafet (2) dhe (6) të ketij
neni, gjobe në shume prej 550 eurosh në kundervlere me
denare, do t'i shqiptohet edhe personit pergjegjes në personin juridik.
(9) Gjobe në shume prej 45 eurosh në kundervlere me
denare në procedure mandatore do t'i shqiptohet, perkatesisht do t'i regjistrohen 25 pike negative, në pajtim me dispozitat e ketij ligji, shoferit që vepron në kundershtim me
dispozitat nga paragrafet (3), (4) dhe (5) të ketij neni."
Neni 3
Në nenin 66 paragrafi (1) në alinene 17 pas fjales "levizje" shtohen fjalet: "dhe parkim".
Në paragrafin (3) pas numrit "6" shtohen fjalet: "dhe
alinese 17".
Në paragrafin (4) pas numrit "11" presja zevendesohet
me lidhezen "dhe", ndersa fjalet: "dhe 17" shlyhen.
Neni 4
Në nenin 235 në paragrafin (3) pas fjales "shoferi"
shtohen fjalet: "me mbushjen e moshes 18 vjecare,".
Neni 5
Pas nenit 368 shtohet Kapitull i ri VII-a dhe pese nene
të reja 368-а, 368-b, 368-v, 368-g dhe 368-d, si vijojne:
"VII-a. AFTESIMI PËR DREJTIMIN E AUTOMJETIT, MARRJA E SË DREJTES PËR DREJTIMIN E AUTOMJETIT DHE PROCEDURA KUNDERVAJTESE
PËR TË MITURIT
1. Aftesimi për drejtim të automjetit
Neni 368-a
I mituri më i moshuar mund ta fitoje të drejten për aftesim për drejtim të automjetit të kategorise "B" nese i ploteson kushtet në vijim:
1) të kete mbushur 16 vjet;
2) të posedoje leternjoftim;
3) të jete i afte në aspektin shendetesor dhe psikofizik
që ta drejtoje automjetin;
4) të kete të kryer së paku arsimim fillor;
5) të kete pelqim nga të dy prinderit, perfaqesuesi ligjor
ose tutori, të verifikuar te noteri;
6) të kete sukses të shkelqyeshem dhe sjellje shembullore në vitin e kryer të fundit shkollor dhe
7) të kete pelqim me shkrim nga psikologu dhe nga pedagogu i shkolles në të cilen meson i mituri, e nese në
shkolle nuk ka asnje prej tyre edhe nga kujdestari i klases
së nxenesit, të verifikuar te noteri.
(2) Aftesimi për drejtim të automjetit për të miturin më
të moshuar kryhet në pajtim me dispozitat e ketij ligji, me
numer të rritur të oreve mesimore të pjeses praktike të programit mesimor për 30% në raport me numrin e oreve mesimore të pjeses praktike të programit mesimor të parapare
për kandidatet tjere për shofere.
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2. Marrja e së drejtes për drejtim të automjetit
Neni 368-b
I mituri më i moshuar mund ta marre të drejten për
drejtim të automjetit të kategorise "B", nese i ploteson
kushtet nga neni 368-a i ketij ligji dhe nese e ka dhene provimin e shoferit për drejtim të automjetit të kategorise "B".
Neni 368-v
(1) I mituri më i moshuar që posedon patente të shoferit
të kategorise "B", nuk guxon:
- të drejtoje automjet në komunikacionin rrugor në kohen nga ora 20,00 deri në oren 5,00, pervec nese në automjet e shoqeron prindi, perkatesisht tutori, i cili posedon patente të shoferit të kategorise "B" dhe të cilit nuk i eshte
shqiptuar sanksion për kundervajtje ndalim për drejtim të
automjetit,
- të drejtoje automjet me shpejtesi më të madhe se 60
kilometra në orë në rruge publike, perkatesisht me shpejtesi
më të madhe se 80 kilometra në orë në rruge të dedikuar
posacerisht për komunikacion të automjeteve, perkatesisht
me shpejtesi më të madhe se 100 kilometra në orë në autostrade,
- të drejtoje automjet fuqia motorike e të cilit eshte më
e madhe se 75 kilovate,
- të terheqe makine të rimorkiuar dhe
- të kryeje transport të organizuar të femijeve.
(2) Gjobe në shume prej 300 eurosh në kundervlere me
denare do t'i shqiptohet shoferit-i mitur më i moshuar, i cili
vepron në kundershtim me dispoziten nga paragrafi (1) i
ketij neni. Krahas shumes së gjobes shoferit-i mitur më i
moshuar do t'i shqiptohet edhe sanksion kundervajtjeje,
ndalim për drejtim të automjetit në periudhe prej tre muajsh deri në një vit.
3. Procedura kundervajtese për të mitur
Neni 368-g
Kur nepunesi policor në uniforme do të konstatoje se
eshte kryer kundervajtje nga i mituri më i moshuar, do të
veprohet në pajtim me Ligjin për drejtesine e të miturve.
Neni 368-d
Për të gjitha ceshtjet e lidhura me pjesemarrjen e shofereve-të mitur më të moshuar në komunikacionin rrugor, në
menyre adekuate zbatohen dispozitat e ketij ligji."
Neni 6
Në nenin 369 paragrafi (1) pas fjaleve: "47 paragrafi
(2)" shtohen fjalet: "47-a paragrafi (9);".
Neni 7
Në nenin 374 pas fjaleve: "40 paragrafet (4) dhe (6)"
shtohen fjalet: "47-a paragrafet (7) dhe (8)".
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", pervec
dispozitave të neneve 1 paragrafet (1) dhe (2) dhe 4 dhe 5
që do të fillojne të zbatohen nga 1 janari 2013.
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2901.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА
НЕВРАБОТЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 септември 2012 година.
Бр. 07-3897/1
12 септември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ
ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ
Член 1
Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република
Македонија“ 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 и 11/12), членот 2 се менува и гласи:
"Поимите употребувани во овој закон, го имаат
следново значење:
- „работодавач“ е правно лице или негова организациона единица кое има седиште на територијата на Република Македонија или физичко лице кое има постојан престој на територијата на Република Македонија,
кои вработуваат работници (во натамошниот текст: работодавач),
-„самовработено лице“ е физичко лице кое врши самостојна економска дејност или професионална и друга интелектуална услуга од која остварува приход, за
своја сметка, под условите утврдени со закон,
-„земјоделец“ е лице кое се занимава со земјоделска
дејност и пристапило во задолжително социјално осигурување согласно со прописите кои ја уредуваат оваа
област,
- „невработено лице“ е лице кое не е вработено,
активно бара работа и ги исполнува условите предвидени со овој закон,
- „друго лице кое бара работа“ е економски активно или неактивно лице кое се евидентира во Агенцијата, но не бара активно работа и/или не е подготвено да
прифати работа,
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-„друго лице кое бара работа поради загрозено вработување“ е лице кое бара работа во текот на отказниот
рок во случај на раскинување на договорот за вработување од страна на работодавачот, лице со работно место на кое му е откажан договорот за вработување од
деловни причини (технолошки, економски, организациони и слично) што се потврдува преку увид во деловната документација на работодавачот или лице кое
склучило договор за вработување на определено време
и чиј договор за вработување истекува најмногу за три
месеци,
-„паричен надоместок за невработени лица“ е надоместок за загуба на плата или приходи што се обезбедува врз основа на осигурување во случај на невработеност определен со овој закон,
-„пазар на труд“ е пазар во кој лицата кои бараат
работа и поседуваат знаење, вештини и работно искуство се среќаваат со работодавачите што бараат кандидати за слободни работни места или одделни видови на
работа за одреден паричен надоместок (плата) кои меѓусебно ќе го договорат,
-„спроведувач на мерки“ е правно или физичко лице кое ги реализира активните мерки на пазарот на трудот предвидени со овој и друг закон,
- „Aгенција за вработување на Република Македонија“ е јавна установа која дава поддршка и помош и
обезбедува услуги за учесниците на пазарот на трудот,
- „Aгенција за посредување за вработување“ е приватна агенција за посредување за вработување во земјата и странство, со наплата,
- „странец“ е државјанин на држава, која не е членка на Европската унија, држава која не е договорна
страна на Договорот за Европската економска област и
Швајцарската конфедерација,
- „граѓанин на Европската унија“ е граѓанин на земја членка на Европската унија и членови на нивното семејство и граѓанин на држава која е договорна страна
на Договорот на Европската економска област и граѓанин на Швајцарската конфедерација и членови на нивните семејства и
- „услуга за посредување за вработување со наплата“ е самостојна економска активност, која ја врши лиценцирана Агенција за посредување за вработување, за
која се добива финансиски надоместок."
Член 2
Во членот 3 став 1 по алинеја 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
"- евидентирање на другите лица кои се пријавуваат
во Агенцијата, според нивните квалификации, знаења и
искуства,".
Во алинејата 5 по зборовите: "невработеното лице"
се додаваат зборовите: "и на друго лице кое бара работа".
Член 3
По членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:
"Член 3-а
Во индивидуалниот план за вработување кој го
изработува Агенцијата во соработка со невработеното
лице се утврдуваат целите за вработување, планот на

14 септември 2012

активностите на невработеното лице заради вработување, учество во мерките на активни политики за вработување и местото на вработувањето.
Индивидуалниот план за вработување го потпишуваат Агенцијата и невработеното лице, во рок од 30 дена од денот на регистрирањето во Агенцијата, со важност од шест месеци од денот на потпишувањето, по
кој рок се вршат негови измени и дополнувања.
Рокот за измените и дополнувањата од ставот 2 на
овој член, започнува да тече 30 дена пред истекот на
рокот од шест месеци, а завршува 30 дена по истекот
на рокот од шест месеци.
Доколку невработеното лице не преземе дејствија
во смисла на ставот 3 на овој член се брише од евиденцијата на невработените лица за период од една година.
За другите лица кои бараат работа евидентирани во
Агенцијата, Агенцијата нуди услуги на евидентирање и
обезбедување на информации за пазарот на труд."
Член 4
Членот 27 се менува и гласи:
“Агенција за посредување за вработување во земјата и во странство со наплата, може да основа физичко
лице кое:
- има најмалку средно образование,
- не е во работен однос,
- располага со посебен погоден минимален деловен
простор од најмалку 30 m² и кој ги исполнува условите
согласно со прописите за безбедност и здравје при работа,
- има вработено најмалку две лица на неопределено
време и
- има добиено лиценца за вршење посредување за
вработување од министерството надлежно за работите
на трудот.
Лицата кои работат на посредување за вработување
во агенцијата за посредување за вработување од ставот
1 на овој член треба да имаат високо образование.
Основачот на агенцијата за посредување за вработување е и одговорно лице на агенцијата за посредување за вработување.
На странец може да се одобри посредување за вработување со наплата, само ако со државата чиј државјанин е постои реципроцитет во вршење на посредување за вработување со наплата.
На агенција за посредување за вработување не може да биде основач или сопственик на трговско друштво, трговец поединец или друго лице вршител на дејност ниту агенцијата за посредување за вработување
може да биде основач на трговско друштво, ниту да врши друга дејност освен дејноста на посредување за
вработување.“
По членот 27 се додаваат два нови члена 27-а и 27б, кои гласат:
“Член 27-а
Лиценцата за вршење посредување за вработување
ја издава министерството надлежно за работите на трудот, на предлог на комисија составена од три члена
назначени од министерот надлежен за работите на трудот.
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Лиценцата се издава со важност на две години со
можност за продолжување на две години, врз основа на
барање на основачот - одговорното лице на агенцијата
за посредување за вработување, а по претходно извршен надзор од инспекторот за труд за исполнување на
условите од членот 27 став 1 алинеи 3 и 4 од овој закон.
Лиценцата за вршење посредување за вработување
со наплата, односно вршењето на посредување за вработување не може да се пренесе во целост или делумно
на друго физичко или правно лице и се одзема ако се
утврди дека посредувањето се врши спротивно на законот.
Лиценцата престанува да важи и агенцијата за посредување за вработување се брише од регистарот на
агенции за посредување за вработување по службена
должност:
- со денот на истекот на важењето на лиценцата и
не е побарано продоложување на лиценцата,
- ако настанат промени во врска со условите за добивање на лиценца во текот на работењето на агенцијата за посредување за вработување, а во рок од пет дена агенцијата за посредување за вработување не го извести министерството надлежно за работите на трудот,
- ако посредувањето за вработувањето го врши
спротивно на овој и друг закон,
- кога не достави примерок од склучениот договор
за посредување за вработување до инспекторот за труд
и Агенцијата и
- кога агенцијата ќе ја промени адресата и седиштето, а за тоа во рок од пет дена не го извести министерството надлежно за работите на трудот, заради
промени во регистарот кој го води министерството
надлежно за работите на трудот.
Член 27-б
Министерството надлежно за работите на трудот
води регистар на агенциите за вршење на посредување
за вработување со наплата во земјата и странство.
Формата, содржината и начинот на водење на регистарот од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот надлежен за работите на трудот.
Министерството надлежно за работите на трудот
врши надзор над работењето на агенциите за посредување за вработување од ставот 1 на овој член.
Агенцијата за посредување за вработување не може
да започне со работа пред добивање на лиценца за вршење на посредување за вработување и пред упис во
регистарот на агенции за посредување за вработување
во министерството надлежно за работите на трудот и
во Централниот регистар на Република Македонија. Со
уписот на агенцијата за посредување за вработување во
Централниот регистар на Република Македонија, агенцијата за посредување за вработување се стекнува со
својство на правно лице.
Агенцијата за посредување за вработување се запишува во регистарот на агенции за посредување за вработување, врз основа на поднесено писмено барање за
упис во регистарот од страна на основачот - одговорното лице на агенцијата за посредување за вработување
во кое се наведуваат името и презимето на основач одговорното лице, единствен матичен број на граѓани-
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нот, адреса и место на живеење на основачот - одговорното лице, контакт телефон и електронска адреса на основачот - одговорното лице, назив, адреса на агенцијата за посредување за вработување, седиште, контакт
телефон и електронска адреса на агенцијата.
Кон барањето за упис во регистарот на агенција за
посредување за вработување одговорното лице на агенцијата доставува докази за исполнување на условите од
членот 27 став 1 од овој закон. Како доказ за обезбедениот деловен простор основачот - одговорното лице
доставува доказ за сопственост или договор за закуп
заверен од нотар, а како доказ за вработените лица во
агенцијата се поднесува примерок од договорот за вработување и образец М1/М2."
Член 5
Во членот 47 став 1 по алинејата 2 се додава нова
алинеја 3, која гласи:
“- други лица кои бараат работа,“.
Член 6
Во членот 51 по ставот 1 се додаваат два нови става
2 и 3, кои гласат:
"Работодавачот е должен да го одјави работникот
непосредно во Агенцијата или преку електронскиот систем на Агенцијата најдоцна осум дена од денот на
престанокот на работниот однос.
Во случај кога работодавачот не го одјави работникот во рокот од ставот 2 на овој член, одјавувањето се
врши со денот на донесување на потребната документација за одјава на работниот однос на работникот."
Член 7
Поднасловот 2. ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА и членовите од 52 до 61 се менуваат и
гласат:
"2. ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА И
ДРУГИ ЛИЦА КОИ БАРААТ РАБОТА
Член 52
Агенцијата води евиденција на невработените лица
и евиденција на други лица кои бараат работа, според
единствениот матичен број на граѓанинот.
Член 53
Невработено лице, согласно со овој закон е лице
пријавено во Агенцијата, кое е невработено и активно
бара работа, способно е да работи и е подготвено да
прифати секакво соодветно или погодно вработување
што ќе го понуди Агенцијата.
Невработено лице е и странец кој поседува лична
работна дозвола за странец до периодот на важноста на
истата и странец кој врз основа на склучен меѓународен договор или според принципот на реципроцитет ги
исполнува условите за добивање паричен надоместок
во случај на невработеност, сé додека е корисник на тој
надоместок.
Невработено лице е и лице кое е на обука кај работодавач, на курс за образование или на друга обука и за
тоа време користи право на паричен надоместок за
подготовка за вработување, за времето на користење на
паричниот надоместок.
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Како невработено лице, во смисла на овој закон не
се смета лице кое е:
- во работен однос,
- самовработено,
- сопственик, основач или управител на трговско
друштво и друго правно лице или е член на раководен
орган, односно овластено лице во трговско друштво и
друго правно лице, освен во здруженија и фондации,
- вршител на земјоделска, сточарска или друга дејност,
- вршител на занаетчиска, односно професионална
дејност,
- корисник на пензија,
- кое има статус на ученик во средно училиште, редовен студент, стажант и лице кое учествува во образование за возрасни, а е помладо од 26 години,
- кое два пати во текот на две години одбило обука,
преквалификација или доквалификација на која ќе го
упати Агенцијата,
- кое два пати во текот на две години одбие да се јави или да заснова работен однос кај работодавач кај кого го упатила Агенцијата и
- кое работно е ангажирано или врши дејност, спротивно на законот.
Условите од ставот 1 на овој член, невработеното
лице е должно да ги исполнува за времето додека е во
евиденцијата на невработените лица.
Член 54
Работоспособно лице според овој закон се смета невработеното лице на возраст од 15 до 65 години и лице
кое нема општа, односно професионална неспособност
за работа, согласно со прописите за пензиско и инвалидско осигурување или неможост за вработување,
согласно со прописите за професионална рехабилитација и вработување на лица со инвалидност.
Невработеното лице кое е привремено спречено за
работа поради проблеми со зависност, ментално здравје, сериозни социјални и други здравствени проблеми
констатирани во документ од надлежна лекарска комисија се смета дека привремено не може да се вработи.
Привремената неможност за вработување од наведените причини, како и правата и обврските на овие лица се
утврдени во индивидуалниот план за вработување на
невработеното лице врз основа на постоење причини за
привремена неможност за вработување и мерките
предложени од надлежниот орган, согласно со закон.
Член 55
Невработеното лице се смета дека активно бара работа ако исполнува еден од следниве услови:
- редовно ги следи огласените слободни работни
места и видови на работа и соодветно се пријавува за
нив во согласност со целите за вработување определени во индивидуалниот план за вработување,
- присуствува на интервјуа за вработување на барање на работодавачот, Агенцијата или други спроведувачи на мерки за вработување,
- се јавува на покани, известувања и упатувања од
Агенцијата и други спроведувачи на мерки за вработување и
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- контактира со работните клубови во Агенцијата и
ги исполнува предвидените активности од обврските
предвидени во индивидуалниот план за вработување,
најмалку во роковите утврдени со овој закон.
Член 56
На невработеното лице може да му се понуди соодветно, погодно и друго вработување.
Соодветно вработување може да му се понуди на
невработеното лице во период од денот на воведување
на лицето во евиденцијата на невработените лица до
истекот на 12 месеци од тој ден. Агенцијата може да
понуди погодно вработување од 12 месеци до 24 месеци од денот на воведувањето на лицето во евиденцијата.
По истекот на 24 месеци од воведувањето во евиденцијата на невработеното лице може да му се понуди
и друго работно место кое не се смета за соодветно или
погодно во смисла на овој закон.
Доколку невработеното лице еднаш одбие понудено вработување според ставовите 1 и 2 на овој член, се
опоменува од страна на Агенцијата. Доколку лицето по
втор пат одбие понудено вработување, по службена
должност се евидентира во листата на други лица евидентирани во Агенцијата.
Лицата корисници на социјална парична помош и
членовите на нивните домаќинства покрај обврските од
ставовите 1 и 2 на овој член, имаат обврска и да прифатат ангажирање на јавна работа или работа од јавен интерес, според условите предвидени со Законот за социјалната заштита, доколку одбие ангажирање на јавна
работа или работа од јавен интерес лицето се брише од
евиденцијата на невработени лица.
За лицата корисници на социјална парична помош и
членовите на нивните домаќинства роковите од ставовите 1 и 2 на овој член се шест и 12 месеци.
Член 57
Како соодветно се смета вработувањето кое ги исполнува следниве услови:
- на неопределено или определено време со полно
или пократко од полното работно време, согласно со
Законот за работните односи или прописите за професионална рехабилитација и вработување на лица со инвалидност,
- на работно место што е оддалечено најмногу два
часа возење со јавен превоз или превоз организиран од
работодавачот од местото на живеење на лицето до местото на работа и назад, односно еден час за невработено лице кое живее самостојно со дете на возраст помала од 15 години во рамките на заедничко домаќинство
и
- кое е во согласност со видот и степенот на завршеното образование на лицето и стекнатите вештини
наведени во пополнетиот формулар кој го доставува до
Агенцијата заради евидентирање во евиденцијата на
невработените лица, ако лицето за првпат бара работа
или повторно бара работа по пауза во вработувањето
од најмалку две години.
Со согласност на невработеното лице, може веднаш
да му се понуди работа која е на пониско ниво на образование и/или квалификации од степенот на завршеното образование на лицето и стекнатите вештини.
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Член 58
За погодно се смета вработувањето:
- на неопределено или определено време со пократко работно време од полното работно време, согласно
со Законот за работните односи или прописите за професионална рехабилитација и вработување на лица со
инвалидност,
- на работно место што е оддалечено најмногу два
часа возење со јавен или превоз организиран од работодавачот од местото на живеење на лицето до местото
на работата и назад, односно еден час за невработено
лице кое живее самостојно со дете на возраст помала
од 15 години во рамките на заедничко домаќинство и
- за кое е потребно образование или вештини кои се
најмногу еден степен пониски од образованието или
вештините на лицето, наведени во пополнетиот формулар кој го доставува до Агенцијата заради евидентирање во евиденцијата на невработените лица.
3. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА, УПИС
И БРИШЕЊЕ НА ЛИЦЕТО ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА
Член 59
Невработеното лице и лицето кое бара работа лично или преку електронскиот систем на Агенцијата се
пријавува во Агенцијата на чие подрачје има постојано место на живеење заради воведување во евиденцијата на невработените лица или во евиденцијата на други
лица кои бараат работа, со изјава на лицето на посебен
формулар во која евиденција сака да биде евидентирано, согласно со овој закон и актот од членот 61 став 2
од овој закон.
На одговорно лице во Агенцијата кое ќе овозможи
пријавување на невработено лице и друго лице кое бара работа спротивно на ставот 1 на овој член, ќе му се
откаже договорот за вработување поради несовесно извршување на работните обврски и непридржување кон
прописите што важат за вршење на работите на работното место.
Невработеното лице кое користи право на паричен
надоместок е должно лично да се јавува во Агенцијата,
на секои 30 дена и да докаже дека активно барало работа во последниот месец.
Правото на исплата на паричен надоместок по барање на невработеното лице може да мирува во случај
кога:
- престојува надвор од Република Македонија повеќе од 30 дена заради семејно обединување, но не повеќе од 90 дена и
- престојува надвор од Република Македонија заради лекување или помош и нега на член од потесното
семејство повеќе од 30 дена, но не повеќе од 90 дена.
Член 59-а
Невработеното лице е должно лично да се јавува во
Агенцијата на секои 30 дена и да докаже дека активно
барало работа во последниот месец, а друго лице кое
бара работа на секои шест месеци.
Невработеното лице кое нема да ја исполни обврската од ставот 1 на овој член во рок од 30 дена по
истекот на рокот на јавување утврден во индивидуалниот план за вработување, се брише од евиденцијата на
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невработени лица и може повторно да се пријави по
истекот на една година, а корисниците на права по основ на невработеност го губат и правото.
Невработеното лице кое од Агенцијата е упатено
кај работодавач заради вработување и не се јави или
одбие да заснова работен однос на соодветно или погодно вработување, согласно со овој закон или одбие
обука, преквалификација или доквалификација заради
вработување, се брише од евиденцијата на невработените лица и може повторно да се пријави по истекот на
една година.
Невработеното лице кое не ги почитува преземените обврски во индивидуалниот план за вработување, се
брише од евиденцијата на невработените лица и може
повторно да се пријави по истекот на една година.
Лице кое нема да прифати обука два пати во текот
на две години се брише од евиденцијата на невработените лица. Невработеното лице кое нема да ја извести
Агенцијата за промените што влијаат за стекнување и
губење на правата, а од страна на инспекцискиот орган
се затекне да работи спротивно на законот или одбие
работно ангажирање за вршење на јавни работи, се
брише од евиденцијата на невработените лица и може
повторно да се пријави по истекот на една година. Инспекцискиот орган за овие лица е должен писмено да го
извести центарот за социјална работа и Агенцијата.
Невработеното лице кое од страна на инспекцискиот орган ќе се затекне да работи спротивно на законот
прави прекршок.
Член 59-б
Агенциите за посредување за вработување во земјата и странство со наплата и агенциите за привремени
вработувања имаат еднаков третман со Агенцијата во
посредувањето за вработувањето и пристап до базата
на невработените лица заради избор на кандидати за
вработување.
Член 60
На обработката на податоците и на заштитата и користењето на податоците содржани во евиденцијата се
применуваат одредбите од законот со кој се уредува заштитата на личните податоци.
Евиденцијата, утврдена со овој закон, се води со
цел за донесување решенија за право на осигурување
по основ на невработеност, за нудење услуги и учество
во мерки на активните политики за вработување, подготовка на план за вработување, вршење надзор во согласност со овој закон, за следење, планирање и спроведување политика во областите утврдени со овој закон,
како и за научни истражувања и статистички цели.
Член 61
Агенцијата ги води следниве регистри на:
- евидентирани невработени лица,
- евидентирани лица со привремена неможност за
вработување,
- учесници во програми на активни политики за
вработување,
- евидентирани други лица кои бараат работа и
- корисници на јавни средства од Агенцијата и
спроведувачи на мерки предвидени со овој и друг закон.
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Формата, содржината и начинот на водењето на регистрите од ставот 1 на овој член, ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот.
Член 61-а
Регистарот на евидентирани невработени лица, регистарот на евидентирани лица со привремена неможност за вработување, регистарот на учесници во програми на активни политики за вработување, регистарот
на евидентирани други лица кои бараат работа и регистарот на корисници на јавни средства од Агенцијата и
спроведувачи на мерки предвидени со овој и друг закон, задолжително ги содржи следниве податоци:
- име и презиме,
- датум на раѓање,
- пол,
- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ),
- даночен број на лиценцираните агенции и спроведувачите на активните мерки за вработување,
- адреса на постојано или привремено живеалиште
(во други земји и државен код),
- државјанство,
- статус (ученик во средно образование, студент,
вработен, самовработен, пензионер, земјоделец - доколку лицето се изјасни),
- припадност на етничка заедница,
- број на трансакциска сметка,
- број на телефон и електронска пошта за контакт,
- образование, стручни квалификации, вештини, докавалификации и работно искуство,
- работоспособност и ограничувања,
- осигурителен период и
- период на вработување.
Освен заедничките податоци, евиденциите од ставот 1 на овој член ги содржат и следниве податоци:
1) регистар на невработени лица:
- пријавување, водење во евиденција и бришење од
евиденција,
- причина за бришење од евиденција,
-исполнување на обврски кои произлегуваат од статусот невработено лице според овој закон (известувања, упатувања, исполнување на други обврски),
- основа за надоместок во случај на невработеност,
- период и висина на надоместокот по основ на невработеност,
- вид и висина на надоместоци по основ на невработеност,
- период во кој се прима социјална парична помош
од центарот за социјални работи,
- вид, времетраење и давател на услугата, утврден
со овој закон,
- барање за поврат на неправедно примени средства
и начинот на поврат,
- жалби и
- почеток и крај на судска постапка во која засегнатото лице е странка во врска со примена на одредбите
од овој закон (вид судска постапка, предмет на спор,
упатен број, известување за исходот од судењето);
2) регистар на лица со привремена неможност за
вработување:
- пријавување, водење во евиденција и бришење од
евиденција,
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- причини за бришење од евиденција,
- период на оневозможеност за вработување,
- датум на разгледување на неможноста за вработување од надлежен орган согласно со закон и
- предлог-мерки на надлежниот орган за утврдување на привремена неможност за вработување;
3) регистар на лица кои учествуваат во програми за
активни политики за вработување:
- пријавување, водење во евиденција и бришење од
евиденција,
- причини за бришење од евиденција,
- вид, времетраење и давател на услугата, утврден
со овој закон,
- припадност на одредена целна група,
- потрошени финансиски средства,
- успешност во спроведената програма,
- исполнување на договорните обврски од страна на
засегнатото лице,
- барања за поврат на неправедно примени средства
и начинот на поврат,
- жалби и
- почеток и крај на судска постапка во која засегнатото лице е странка во врска со примена на одредбите
на овој закон ( вид судска постапка, предмет на спор,
упатен број, известување за исходот на судењето);
4) регистар на други лица кои бараат работа:
- пријавување, водење во евиденција и бришење од
евиденција,
- причини за бришење од евиденција,
- вид, времетраење и давател на услугата, утврден
со овој закон,
- вид и висина на парични надоместоци на кои има
право лицето кое бара работа, според одредбите од
овој закон,
- за лица кои бараат работа, а чиј работен однос е во
опасност, име и издавач на документот со кој се потврдува дека работниот однос на работникот е во опасност
(деловен план на работодавачот, програми за технолошки вишок, одлука за престанок на работниот однос од
деловни причини (технолошки, економски, организациони и слично), известување од ликвидаторот или
стечајниот управник за временскиот период во којшто
се планира на работникот да му престане работниот однос од деловни причини) и
- за лицата во работен однос на определено време
кои бараат работа, а чиј работен однос е во опасност,
датум на истекување на важноста на договорот на
определено време и
5) регистарот на корисници на јавни средства од
Агенцијата и спроведувачи на мерки предвидени со
овој и друг закон, ги содржи следниве информации:
- регистрирано име и седиште или име и адреса на
деловниот субјект,
- регистарски број на деловниот субјект,
- даночен број на деловниот субјект,
- име и презиме на одговорното лице во деловниот
субјект,
- правен основ за исплата на средствата (договор,
налог за набавка и друго),
- износ и намена на платени средства,
- датум на надзорот,
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- барања за поврат на неправедно примени и користени износи и начин на поврат,
- датум на барање за поврат,
- жалби,
- почеток и крај на судска постапка во која засегнатото лице е странка во врска со примена на одредбите
на овој закон (вид судска постапка, предмет на спор,
упатен број и известување за исходот од судењето) и
- информација за редовноста на исплатата на платите и уплатите на придонесите од задолжително социјално осигурување од работодавачот.
Лицата кои се внесени во евиденцијата, според овој
закон, се должни да ја известат Агенцијата доколку настане каква било промена во информациите, која би
влијаела врз исполнувањето на условите под кои лицата се водат во евиденцијата или врз бришењето од евиденцијата, најдоцна осум дена по настанувањето на
промената.
Член 61-б
Агенцијата собира податоци потребни за остварување на своите надлежности, утврдени со закон, директно од лицето на кое се однесуваат податоците и од евиденциите кои се водат во следниве органи: Управата за
јавни приходи, Фондот за здравствено осигурување на
Македонија, Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија, центрите за социјална работа, Државниот инспекторат за труд, Централниот регистар на Република Македонија, Врховниот суд на Република Македонија и од други органи и институции
кои водат евиденции, утврдени или водени врз основа
на закон, а кои се потребни за остварување на надлежностите на Агенцијата.
Агенцијата може да ги поврзе евиденциите, кои се
водат во согласност со овој закон, со евиденциите кои
ги водат органите наведени во ставот 1 на овој член.
Со цел за примена на мерки, спроведувачите на
активни мерки можат да добијат од Агенцијата информации за тоа дали некое лице е заведено во регистарот
на невработени лица и останати податоци кои се потребни за примена на мерките, како и лични податоци
кои се однесуваат на целта на примената на мерките.
Корисниците на права според овој закон се должни
да ја известат Агенцијата и други спроведувачи на мерки за сите промени кои влијаат врз стекнувањето, одземањето или губењето на правата, најдоцна осум дена
по настанувањето на промената.
Член 61-в
Агенцијата може да пренесе на управни и други државни органи, органите на единиците на локалната самоуправа, лични податоци од евиденцијата, која се води според овој закон, со цел за остварување на надлежностите утврдени со закон, под услов законот да пропишува прибирање лични податоци од Агенцијата, согласно со прописите за заштита на личните податоци.
Увидот на податоците од лицата од кои се добиени
истите, обврската за доставување на промена на личните податоци и исправка на личните податоци се врши
согласно со прописите за заштита на личните податоци.
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Член 61-г
Податоците се чуваат:
- во регистарот на евидентирани невработени лица
50 години по внесување на податоците,
- во регистарот на евидентирани привремено невработени лица пет години по внесување на податоците,
- во регистарот на лица кои учестуваат во програми
за активни политики за вработување десет години по
внесување на податоците,
- во регистарот на евидентирани лица кои бараат
работа пет години по внесување на податоците и
- во регистарот на корисници на јавни средства од
Агенцијата и спроведувачи на мерки предвидени со
овој или друг закон десет години по внесување на податоците.
По истекот на роковите наведени во ставот 1 на
овој член, со податоците се постапува во согласност со
прописите со кои се уредува постапувањето на надлежните органи за постапување и чување на архивски и документарни материјали.
Член 61-д
Невработеното лице се внесува во регистарот на
лица кои учествуваат во програми за активна политика
за вработување врз основа на договорот за учество во
програмата или врз основа на упатување од страна на
Агенцијата.
Член 61-ѓ
Агенцијата го брише лицето од регистарот на невработени лица или од регистарот на лица кои учестуваат во програми за активна политика за вработување
доколку лицето:
- веќе не е невработено, според одредбите од овој
закон,
- само се одјави од регистарот на невработени лица
или од регистарот на лица кои учествуваат во програми
за активна политика за вработување,
- не се пријави во утврден рок или не се јави на покана од Агенцијата од неоправдани причини,
- не ја извести Агенцијата за стекнувањето и губењето на правата,
- одбие да се вклучи во програма за активна политика за вработување или не ги исполни обврските од
договорот за учество во програма за активна политика
за вработување,
- одбие соодветно или погодно вработување или одбие да присуствува на интервју за работа или не покаже интерес за присуство на интервју за работа,
- не обезбеди точни податоци за стекнување статус
на невработено лице или статус на учесник во програма за активна политика за вработување,
- кај лицето се утврди постоење на причина поради
која лицето привремено не може да се вработи,
- е во притвор во времетраење од повеќе од шест
месеци или доколку лицето започне да издржува казна
затвор од шест месеци и повеќе,
- од страна на инспекциски орган лицето се затекне
да работи спротивно на закон,
- не бара активно работа,
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- одбие да потпише индивидуален план за вработување во согласност со овој закон,
- исполни услови за пензија,
- на странец му истече важноста на личната работна
дозвола,
- започне да врши занаетчиска, земјоделска, сточарска или друга дејност,
- одбие работно ангажирање за вршење на јавни работи и
- замине на отслужување на доброволен воен рок.
Учеството во програми за активна политика за вработување не е причини за бришење од регистарот на
невработени, освен во случаи кога лицето зема учество
во програма за активна политика за вработување која
води до склучување на договор за вработување, лицето
останува во регистарот на лица кои учествуваат во програми за активна политика за вработување.
Член 61-е
Агенцијата го брише лицето од регистарот на невработени лица или од регистарот на лица кои учествуваат во програми за активна политика за вработување,
по службена должност со денот на настапување на некоја од причините од членот 61-ѓ од овој закон.
Доколку лицето учествува во програми за активна
политика за вработување, спроведувањето на програмата се надгледува се до истекот на договорот за учество во програмата или до завршување на постапката за
поврат на средствата, согласно со договорот за учество
во програмата и покрај бришењето од евиденцијата.
Член 61-ж
Агенцијата го брише од регистарот лицето кое бара работа доколку:
- се одјави од регистарот и
- не стапи во контакт со Агенцијата во рок од шест
месеци по пријавувањето."
Член 8
Постоечките агенции за посредување за вработување се должни да го усогласат своето работење со овој
закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето
во сила на актот од членот 27-б став 2 од овој закон.
Член 9
Во членот 75 ставот 1 се менува и гласи:
"Исплатата на паричен надоместок на невработеното лице се запира за време:
- на отслужување на доброволен воен рок,
- додека е во притвор или издржување на казна затвор до шест месеци;
- додека невработеното лице привремено престојува надвор од Република Македонија до 12 месеци, а
претходно писмено ја известил Агенцијата,
- работно ангажирање над 30 дена за вршење на јавни работи и
- работно е ангажирано или врши дејност."
Член 10
Во членот 100 по ставот 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
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"Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на самото место
на невработеното лице кое од страна на инспекцискиот
орган ќе се затекне да работи спротивно на законот
(член 59-а став 6)."
Ставот 3 станува став 4.
Член 11
Подзаконските акти од членовите 61 став 2 и 27-б
став 2 од овој закон ќе се донесат во рок од три месеци
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Законот за евиденциите од областа на трудот
(“Службен весник на Република Македонија” број
16/2004, 102/2008 и 17/11) и Правилникот за водење на
евиденциите во областа на трудот (“Службен весник на
Република Македонија” број 16/2004, 102/2008 и
15/2009) ќе се усогласат со одредбите на овој закон во
рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на
овој закон.
Член 12
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.
Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува по истекот на
три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR
PUNESIM DHE SIGURIM NË RAST TË PAPUNESISE
Neni 1
Në Ligjin për punesim dhe sigurim në rast të papunesise ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer
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 dhe 11/12), neni 2 ndryshohet si vijon:
"Nocionet e perdorura në kete ligj e kane kuptimin si
vijojne:
- "punedhenes" eshte personi juridik ose njesia e tij organizative, që ka seli në territorin e Republikes së Maqedonise ose personi fizik, i cili ka qendrim të perhershem në
territorin e Republikes së Maqedonise, që punesojne punetore (në tekstin e metejme: punedhenes),
- "person i vetepunesuar" eshte personi fizik i cili kryen
veprimtari ekonomike ose sherbim profesional apo sherbim
tjeter intelektual, prej të cilit realizon të ardhura, për llogari
të vet, në kushtet e percaktuara me ligj,
- "bujk" eshte personi i cili merret me veprimtari bujqesore dhe ka lidhur sigurim të detyrueshem social në pajtim
me rregullat që e rregullojne kete sfere,
- "person i papunesuar" eshte personi që nuk eshte i punesuar, në menyre aktive kerkon pune dhe i ploteson kushtet e parapara me kete ligj,
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- "person tjeter që kerkon pune" eshte personi ekonomikisht aktiv apo joaktiv, i cili evidentohet në Agjenci, por
nuk kerkon pune në menyre aktive dhe/ose nuk eshte i
gatshem të pranoje pune,
- "person tjeter që kerkon pune për shkak të punesimit
të rrezikuar" eshte personi që kerkon pune gjate afatit të
pushimit nga puna në rast të prishjes së marreveshjes për
punesim nga punedhenesi, personi me vend pune të cilit i
eshte anuluar marreveshja për punesim për shkaqe afariste
(teknologjike, ekonomike, organizative etj.), që vertetohet
permes shikimit në dokumentacionin e punedhenesit ose
personi që ka lidhur marreveshje për punesim në kohe të
caktuar dhe marreveshja për punesim e të cilit skadon më
së shumti për tre muaj,
- "kompensim në para për persona të papunesuar" eshte
kompensimi për humbjen e rroges ose të ardhurave që sigurohet në baze të sigurimit në rast të papunesise të percaktuar me kete ligj,
- "treg i punes" eshte tregu në të cilin personat që kerkojne pune dhe posedojne njohuri, shkathtesi dhe pervoje
pune takohen me punedhenesit që kerkojne kandidate për
vendet e lira të punes, ose lloje të caktuara të puneve për
kompensim të caktuar në para (rroge) që do ta kontraktojne
ndermjet veti,
- "zbatues i masave" eshte personi juridik ose fizik që i
realizon masat aktive në tregun e punes të parapara me kete
ligj ose ligj tjeter,
- "Agjencia për Punesim e Republikes së Maqedonise"
eshte institucion publik që jep mbeshtetje dhe ndihme dhe
siguron sherbime për pjesemarresit në tregun e punes,
- " Agjencia për Ndermjetesim për Punesim" eshte agjenci private për ndermjetesim për punesim në vend dhe
jashte vendit, me arketim,
- "i huaj" eshte shtetas i shtetit që nuk eshte anetar i
Bashkimit Evropian, i shtetit që nuk eshte pale kontraktuese e Marreveshjes për Hapesiren Ekonomike Evropiane
dhe Konfederates Zvicerane,
- "qytetar i Bashkimit Evropian" eshte qytetari i vendit
anetar të Bashkimit Evropian dhe anetaret e familjes së tyre
dhe qytetari i shtetit që eshte pale kontraktuese e Marreveshjes së Hapesires Ekonomike Evropiane dhe qytetari i
Konfederates Zvicerane dhe anetaret e familjeve të tyre
dhe
- "sherbim për ndermjetesim për punesim me arketim"
eshte aktiviteti i pavarur ekonomik, që e kryen Agjencia e
licencuar për ndermjetesim për punesim, për të cilin merr
kompensim financiar."
Neni 2
Në nenin 3 paragrafi 1 pas alinese 3 shtohet aline e re
4, si vijon:
" - evidentimi i personave tjere që paraqiten në Agjenci, sipas kualifikimeve, njohurive dhe pervojave të tyre;".
Në alinene 5 pas fjaleve: "personit të papunesuar" shtohen fjalet: "dhe personit tjeter që kerkon pune".
Neni 3
Pas nenit 3 shtohet nen i ri 3-a, si vijon:
"Neni 3-a
Në planin individual për punesim që e perpilon Agjencia në bashkepunim me personin e papunesuar percaktohen
qellimet për punesim, plani i aktiviteteve të personit të papunesuar për punesim, pjesemarrja në masat e politikave
aktive për punesim dhe vendi i punesimit.
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Planin individual për punesim e nenshkruajne Agjencia
dhe personi i papunesuar, në afat prej 30 ditesh nga dita e
regjistrimit në Agjenci, me vlefshmeri prej gjashte muajsh
nga dita e nenshkrimit, afat pas të cilit behen ndryshime
dhe plotesime të tij.
Afati për ndryshimet dhe plotesimet nga paragrafi 2 i
ketij neni, fillon të rrjedhe 30 dite para skadimit të afatit
prej gjashte muajsh, e mbaron 30 dite pas skadimit të afatit
prej gjashte muajsh.
Nese personi i papunesuar nuk ndermerr veprime sipas
paragrafit 3 të ketij neni, shlyhet nga evidenca e personave
të papunesuar për periudhe prej një viti.
Për personat tjere që kerkojne pune të evidentuar në
Agjenci, Agjencia ofron sherbime të evidentimit dhe sigurimit të informatave për tregun e punes."
Neni 4
Neni 27 ndryshohet si vijon
“Agjenci për Ndermjetesin për Punesim në vend dhe
jashte vendit me arketim, mund të themeloje personi fizik i
cili:
- ka së paku arsimim të mesem,
- nuk eshte në marredhenie pune,
- disponon me lokal afarist të vecante të pershtatshem
minimal prej së paku 30m², dhe që i ploteson kushtet në
pajtim me rregullat për siguri dhe shendet gjate punes,
- ka të punesuar së paku dy persona në kohe të pacaktuar dhe
- ka marre licence për kryerjen e ndermjetesimit për punesim nga ministria kompetente për ceshtjet e punes.
Personat të cilet punojne në ndermjetesim për punesim
në Agjencine për Ndermjetesim për Punesim nga paragrafi
1 i ketij neni, duhet të kene arsimim të larte.
Themeluesi i Agjencise për Ndermjetesim për Punesim
eshte edhe person pergjegjes i Agjencise për Ndermjetesim
për Punesim.
Të huajit mund t'i miratohet ndermjetesim për punesim
me arketim, vetem nese me shtetin, shtetas i të cilit eshte
ekziston reciprocitet në kryerjen e ndermjetesimit për punesim me arketim.
Themelues i Agjencise për Ndermjetesim për Punesim
nuk mund të jete themeluesi apo pronari i shoqerise tregtare, tregtari individual ose personi tjeter kryeres i veprimtarise, as Agjencia për Ndermjetesim për Punesim, nuk mund
të jete themelues i shoqerise tregtare, e as të kryeje veprimtari tjeter pervec veprimtarise së ndermjetesimit për punesim."
Pas nenit 27 shtohen dy nene të reja 27-a dhe 27-b, si
vijojne:
"Neni 27-a
Licencen për kryerjen e ndermjetesimit për punesim e
leshon ministria kompetente për ceshtjet e punes, me propozim të komisionit të perbere prej tre anetareve të emeruar nga ministri kompetent për ceshtjet e punes.
Licencen e leshon me vlefshmeri prej dy vitesh me
mundesi për vazhdim për dy vjet, në baze të kerkeses së
themeluesit - personit pergjegjes të Agjencise për Ndermjetesim për Punesim, e pas mbikeqyrjes së kryer paraprakisht
nga inspektori i punes për plotesim të kushteve nga neni 27
paragrafi 1 alinete 3 dhe 4 të ketij ligji.
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Licenca për kryerjen e ndermjetesimit për punesim me
arketim, perkatesisht për kryerjen e ndermjetesimit për punesim nuk mund t'i bartet në teresi ose pjeserisht personit
fizik ose personit juridik dhe hiqet nese konstatohet se
ndermjetesimi behet në kundershtim me ligjin.
Licenca pushon të vleje dhe Agjencise për Ndermjetesim për Punesim shlyhet nga regjistri i agjencive për
ndermjetesim për punesim me detyre zyrtare:
- me diten e skadimit të vlefshmerise së licences dhe
nuk eshte kerkuar vazhdimi i licences,
- nese ndodhin ndryshime në lidhje me kushtet për marrjen e licences gjate punes së Agjencise për Ndermjetesim
për Punesim, e në afat prej pese ditesh Agjencia për
Ndermjetesim për Punesim nuk e njofton ministrine kompetente për ceshtjet e punes,
- nese ndermjetesimin për punesim e kryen në kundershtim me kete ligj dhe ligj tjeter,
- kur nuk dorezon ekzemplar nga marreveshja e lidhur
për ndermjetesim për punesim te inspektori i punes dhe
Agjencia dhe
- kur Agjencia e ndryshon adresen dhe seline, e për kete në afat prej pese ditesh nuk e njofton ministrine kompetente për ceshtjet e punes, për ndryshime në regjistrin që e
mban ministria kompetente për ceshtjet e punes.
Neni 27-b
Ministria kompetente për ceshtjet e punes mban Regjister të agjencive për kryerjen e ndermjetesimit për punesim
me arketim në vend dhe jashte vendit.
Formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së Regjistrit nga paragrafi 1 i ketij neni, i percakton ministri kompetent për ceshtjet e punes.
Ministria kompetente për ceshtjet e punes kryen mbikeqyrje mbi punen e agjencive për ndermjetesim për punesim nga paragrafi 1 i ketij neni.
Ministria kompetente për ceshtjet e punes kryen mbikeqyrje të punes së Agjencive për Ndermjetesim për punesim nga paragrafi 1 i ketij neni. Agjencia për Ndermjetesim për Punesim nuk mund të filloje punen para marrjes së
licences për kryerjen e ndermjetesimit për punesim dhe para regjistrimit në Regjistrin e agjencive për ndermjetesim
për punesim në ministrine kompetente për ceshtjet e punes
dhe në Regjistrin Qendror të Republikes së Maqedonise.
Me regjistrimin e Agjencise për Ndermjetesim për Punesim
në Regjistrin Qendror të Republikes së Maqedonise, Agjencia për ndermjetesim për Punesim e merr cilesine e personit juridik.
Agjencia për Ndermjetesim për Punesim regjistrohet në
Regjistrin e agjencive për ndermjetesim për punesim, në
baze të kerkeses së parashtruar me shkrim për regjistrim në
regjister nga themeluesi - personi pergjegjes i Agjencise
për Ndermjetesim për Punesim, në të cilen shenohen emri
dhe mbiemri i themeluesit – personit pergjegjes, numri
unik amë i qytetarit, adresa dhe vendbanimi i themeluesitpersonit pergjegjes, telefoni për kontakt dhe adresa elektronike e themeluesit-personit pergjegjes, titulli, adresa e Agjencise për Ndermjetesim për Punesim, selia, telefoni për
kontakt dhe adresa elektronike e Agjencise.
Me kerkesen për regjistrim në Regjistrin e agjencise
për ndermjetesim për punesim, personi pergjegjes i agjencise dorezon deshmi për plotesimin e kushteve nga neni 27
paragrafi 1 i ketij ligji. Si deshmi për lokalin e siguruar afa-
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rist themeluesi - personi pergjegjes dorezon deshmi për
pronesi ose marreveshje për qira të verifikuar te noteri,
ndersa si deshmi për personat e punesuar në agjenci parashtrohet ekzemplar të marreveshjes për punesim dhe formular M1/M2.”
Neni 5
Në nenin 47 paragrafin 1 pas alinese 2 shtohet aline e
re 3 si vijon:
- persona tjere të cilet kerkojne pune;.
Neni 6
Në nenin 51 pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafe të
rinj 2 dhe 3, si vijojne:
“Punedhenesi detyrohet ta cregjistroje punetorin drejtperdrejt në Agjenci ose nepermjet sistemit elektronik të
Agjencise më së voni tete dite nga dita e nderprerjes së
marredhenies së punes.
Në rast kur punedhenesi nuk e cregjistron punetorin në
afatin nga paragrafi 2 i ketij neni, cregjistrimi behet me diten e miratimit të dokumentacionit të nevojshem për cregjistrim të marredhenies së punes së punetorit.”
Neni 7
Nentitulli 2. EVIDENCA E PERSONAVE TË PAPUNESUAR dhe nenet prej 52 deri në 61 ndryshohen, si vijojne:
“2. EVIDENCA E PERSONAVE TË PAPUNESUAR
DHE PERSONAVE TJERE QË KERKOJNE PUNE
Neni 52
Agjencia mban evidence të personave të papunesuar
dhe evidence të personave tjere që kerkojne pune, sipas numrit unik amë të qytetarit.
Neni 53
Person i papunesuar, sipas ketij ligji eshte personi i paraqitur në Agjenci, që eshte i papunesuar dhe në menyre
aktive kerkon pune, eshte i afte të punoje dhe eshte i gatshem të pranoje çdo punesim të volitshem ose pershtatshem
që do t'ia ofroje Agjencia.
Person i papunesuar eshte edhe i huaji, që posedon leje
personale për pune për të huaj deri në periudhen e vlefshmerise së saj dhe i huaji i cili në baze të marreveshjes së
lidhur nderkombetare ose sipas parimit të reciprocitetit i
ploteson kushtet për marrjen e kompensimit në para në rast
të papunesise, derisa eshte shfrytezues i atij kompensimi.
Person i papunesuar eshte edhe personi që eshte në trajnim te punedhenesi, në kurs për arsimim ose në trajnim tjeter dhe për atë kohe e shfrytezon të drejten për kompensim
në para për pergatitje për punesim, për kohen e shfrytezimit të kompensimit në para.
Si person i papunesuar, sipas ketij ligji nuk konsiderohet personi i cili eshte :
- në marredhenie pune,
- i vetepunesuar,
- pronar, themelues ose menaxhues i shoqerise tregtare
dhe personit tjeter juridik ose eshte anetar i organit udheheqes, perkatesisht person i autorizuar në shoqeri tregtare dhe
person tjeter juridik, pervec në shoqata dhe fondacione,
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- kryeres i veprimtarise bujqesore, të blegtorise ose veprimtarise tjeter;
- kryeres i veprimtarise zejtare, perkatesisht profesionale,
- shfrytezues i pensionit,
- që ka status të nxenesit në shkolle të mesme, student i
rregullt, stazhier dhe personi që merr pjese në arsimim për
të rritur, e eshte më ri se 26 vjet,
- i cili dy here gjate dy viteve ka refuzuar trajnim, rikualifikim ose kualifikim shtese në të cilin do ta dergoje Agjencia,
- i cili dy here gjate dy viteve refuzon të paraqitet ose të
themeloje marredhenie pune te punedhenes te i cili e ka
derguar Agjencia dhe
- i cili eshte i angazhuar me pune ose kryen veprimtari,
në kundershtim me ligjin.
Kushtet nga paragrafi 1 i ketij neni, personi i papunesuar detyrohet t’i plotesoje gjate kohes derisa eshte në evidencen e personave të papunesuar.
Neni 54
Person i afte për pune sipas ketij ligji konsiderohet personi i papunesuar në moshe prej 15 deri 65 vjet dhe personi
i cili nuk eshte me paaftesi të pergjithshme, perkatesisht
profesionale për pune, në pajtim me rregullat për sigurim
pensional dhe invalidor për rehabilitim profesional dhe punesim të personave me invaliditet.
Personi i papunesuar i cili perkohesisht eshte i penguar
për pune për shkak të problemeve me varesine, shendetin
mental, probleme serioze sociale dhe probleme tjera shendetesore të konstatuara në dokument nga komisioni kompetent i mjekeve, konsiderohet se perkohesisht nuk mund të
punesohet. Pamundesia e perkohshme për punesim për
shkaqet e theksuara, si dhe të drejtat dhe obligimet e ketyre
personave jane percaktuar në planin individual për punesim
të personit të papunesuar në baze të ekzistimit të shkaqeve
për pamundesi të perkohshme për punesim dhe masat e
propozuara nga organi kompetent, në pajtim me ligjin.
Neni 55
Personi i papunesuar konsiderohet se në menyre aktive
kerkon pune nese e ploteson një prej kushteve në vijim:
- rregullisht i ndjek vendet e lira të punes të shpallura
dhe llojet e punes dhe në menyre perkatese paraqitet për to
në pajtim me qellimet për punesim të percaktuara në planin
individual për punesim,
- merr pjese në intervista për punesim me kerkese të
punedhenesit, Agjencise ose realizuesve tjere të masave
për punesim,
- paraqitet në ftesa, njoftime dhe udhezime nga Agjencia dhe realizues tjere të masave për punesim dhe
- kontakton me klubet e punes në Agjenci dhe i ploteson aktivitetet e parapara nga obligimet e parapara në planin individual për punesim, së paku në afatet e percaktuara
me kete ligj.
Neni 56
Personit të papunesuar mund t’i ofrohet punesim i
pershtatshem, i volitshem dhe punesim tjeter.
Punesimi perkates mund t’i ofrohet personit të papunesuar në periudhe nga dita e futjes së personit në evidencen
e personave të papunesuar deri në kalimin e 12 muajve nga
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ajo dite. Agjencia mund të ofroje punesim të pershtatshem
prej 12 muajsh deri në 24 muaj nga dita e futjes së personit
në evidence.
Pas kalimit të 24 muajve nga futja në evidence, personit të papunesuar mund t'i ofrohet edhe vend tjeter i punes
që nuk konsiderohet si i pershtatshem ose i volitshem, sipas ketij ligji.
Nese personi i papunesuar një here refuzon punesim të
ofruar sipas paragrafeve 1 dhe 2 të ketij neni, i behet verejtje nga Agjencia. Nese personi për here të dyte refuzon
punesim të ofruar, me detyre zyrtare evidentohet në listen e
personave tjere të evidentuar në Agjenci.
Personat shfrytezues të ndihmes sociale në para dhe
anetaret e familjeve të tyre krahas obligimeve nga paragrafet 1 dhe 2 të ketij neni, e kane për obligim edhe të pranojne angazhim në pune publike ose pune me interes publik,
sipas kushteve të parapara me Ligjin për mbrojtje sociale,
nese refuzon angazhim në pune publike ose pune me interes publik shlyhet nga evidenca e personave të papunesuar.
Për personat shfrytezues të ndihmes sociale në para dhe
anetaret e familjeve të tyre afatet nga paragrafet 1 dhe 2 të
ketij neni jane gjashte dhe 12 muaj.
Neni 57
Si punesim perkates konsiderohet punesimi që i ploteson kushtet në vijim:
- në kohe të pacaktuar ose të caktuar me orar të plote
ose më të shkurter nga orari i plote i punes, në pajtim me
Ligjin për marredhenie pune ose rregullat për rehabilitim
profesional dhe punesimi i personave me invaliditet,
- në vend pune që eshte në largesi më së shumti dy orë
vozitje me transport publik ose transport të organizuar nga
punedhenesi nga vendbanimi i personit deri në vendin e
punes dhe mbrapa, perkatesisht një orë për person të papunesuar që jeton në menyre të pavarur me femije në moshe
më të vogel se 15 vjet në kuader të familjes së perbashket
dhe
- që eshte në pajtim me llojin dhe shkallen e arsimimit
të mbaruar të personit dhe shkathtesite e fituara të shenuara
në formularin e plotesuar, që e dergon në Agjenci për evidentim në evidencen e personave të papunesuar, nese personi për here të pare kerkon pune ose perseri kerkon pune
pas pauzes në punesim prej së paku dy vitesh.
Me pelqim të personit të papunesuar, menjehere mund
t'i ofrohet pune që eshte në nivel më të ulet të arsimimit
dhe/ose kualifikimeve nga shkalla e arsimimit të mbaruar
të personit dhe shkathtesive të fituara.
Neni 58
Si punesim i volitshem konsiderohet punesimi:
- në kohe të pacaktuar ose të caktuar me orar më të
shkurter nga orari i plote i punes, në pajtim me Ligjin për
marredhenie pune ose rregullat për rehabilitim profesional
dhe punesim të personave me invaliditet,
- në vend pune që eshte në largesi më së shumti dy orë
vozitje me transport publik ose transport të organizuar nga
punedhenesi nga vendbanimi i personit deri në vendin e
punes dhe mbrapa, perkatesisht një orë për person të papunesuar që jeton në menyre të pavarur me femije në moshe
më të vogel se 15 vjet në kuader të familjes së perbashket
dhe
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- për të cilin nevojitet arsimim ose shkathtesi të cilat jane më së shumti një shkalle më të uleta nga arsimimi ose
shkathtesite e personit, të shenuara në formularin e plotesuar që e dorezon në Agjenci, për evidentim në evidencen e
personave të papunesuar.
3. MENYRA E MBAJTJES SË EVIDENCES, REGJISTRIMI DHE SHLYERJA E PERSONIT NGA EVIDENCA
Neni 59
Personi i papunesuar dhe personi që kerkon pune personalisht ose nepermjet sistemit elektronik të Agjencise paraqitet në Agjenci, në rajonin e së ciles ka vendbanim të
perhershem, për futje në evidencen e personave të papunesuar ose në evidencen e personave tjere që kerkojne pune,
me deklarate të personit në formular të vecante se në cilen
evidence deshiron të evidentohet, në pajtim me kete ligj
dhe aktin nga neni 61 paragrafi 2 i ketij ligji.
Personit pergjegjes në Agjenci, i cili do të mundesoje
paraqitje të personit të papunesuar dhe personit tjeter që
kerkon pune në kundershtim me paragrafin 1 të ketij neni,
do t'i prishet marreveshja për punesim për shkak të kryerjes
së pandergjegjshme të obligimeve të punes dhe mosrespektimit të rregullave që vlejne për kryerjen e puneve në vendin e punes.
Personi i papunesuar që shfrytezon të drejten për kompensim në para detyrohet që personalisht të paraqitet në
Agjenci, në çdo 30 dite dhe të deshmoje se në menyre aktive ka kerkuar pune në muajin e fundit.
E drejta e pageses së kompensimit në para me kerkese
të personit të papunesuar mund të pezullohet në rast kur:
- qendron jashte Republikes së Maqedonise më shume
se 30 dite për bashkim familjar, por jo më shume se 90 dite
dhe
- qendron jashte Republikes së Maqedonise për mjekim
ose ndihme dhe perkujdesje nga anetari i familjes më të
ngushte më shume se 30 dite, por jo më shume se 90 dite.
Neni 59-a
Personi i papunesuar detyrohet që personalisht të paraqitet në Agjenci, në çdo 30 dite dhe të deshmoje se në menyre aktive ka kerkuar pune në muajin e fundit, ndersa personi tjeter i cili kerkon pune në çdo gjashte muaj.
Personi i papunesuar që nuk do ta permbushe obligimin
nga paragrafi 1 i ketij neni në afat prej 30 ditesh pas kalimit të afatit të paraqitjes të percaktuar në planin individual
për punesim, shlyhet nga evidenca e personave të papunesuar dhe perseri mund të paraqitet pas kalimit të një viti,
ndersa shfrytezuesit e të drejtave në baze të papunesise e
humbin edhe të drejten.
Personi i papunesuar i cili nga Agjencia eshte derguar
te punedhenesi për punesim dhe nuk paraqitet ose refuzon
të themeloje marredhenie pune në punesim të perkates apo
të volitshem, në pajtim me kete ligj ose refuzon trajnim, rikualifikim ose kualifikim shtese për punesim, shlyhet nga
evidenca e personave të papunesuar dhe perseri mund të
paraqitet pas kalimit të një viti.
Personi i papunesuar i cili nuk i respekton obligimet e
marra në planin individual për punesim, shlyhet nga evidenca e personave të papunesuar dhe perseri mund të paraqitet pas kalimit të një viti.
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Personi i cili nuk do të pranoje trajnim dy here gjate dy
viteve shlyhet nga evidenca e personave të papunesuar.
Personi i papunesuar i cili nuk do ta njoftoje Agjencine për
ndryshimet që ndikojne për marrjen ose humbjen e të drejtave, e nga organi inspektues zihet duke punuar në kundershtim me ligjin ose refuzon angazhim me pune për kryerjen e puneve publike, shlyhet nga evidenca e personave
të papunesuar dhe perseri mund të paraqitet pas kalimit të
një viti. Organi inspektues për keta persona detyrohet që
me shkrim ta njoftoje Qendren për Pune Sociale dhe Agjencine.
Personi i papunesuar, i cili nga organi inspektues do të
zihet duke punuar në kundershtim me ligjin kryen kundervajtje.
Neni 59-b
Agjencite për ndermjetesim për punesim në vend dhe
jashte vendit me arketim dhe Agjencite për punesime të
perkohshme kane trajtim të njejte me Agjencine në ndermjetesim për punesim dhe qasje në bazen e personave të papunesuar për zgjedhje të kandidateve për punesim.
Neni 60
Në perpunimin e të dhenave dhe në mbrojtjen dhe
shfrytezimin e të dhenave të permbajtura në evidence zbatohen dispozitat e ligjit me të cilin rregullohet mbrojtja e të
dhenave personale.
Evidenca, e percaktuar me kete ligj, mbahet me qellim
të miratimit të aktvendimeve për të drejten e sigurimit në
baze të papunesise, për ofrimin e sherbimeve dhe pjesemarrje në masat e politikave aktive për punesim, perpilimin e
planit për punesim, kryerjen e mbikeqyrjes në pajtim me
kete ligj, për ndjekje, planifikim dhe zbatim të politikes në
sferat e percaktuara me kete ligj, si dhe për hulumtime
shkencore dhe qellime statistikore.
Neni 61
Agjencia i mban regjistrat në vijim të:
- personave të papunesuar të evidentuar,
- personave të evidentuar me pamundesi të perkohshme
për punesim,
- pjesemarresve në programe të politikave aktive për
punesim,
- personave tjere të evidentuar që kerkojne pune dhe
- shfrytezuesve të mjeteve publike nga Agjencia dhe realizuesve të masave të parapara me kete ligj dhe ligj tjeter.
Formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së regjistrave nga paragrafi 1 i ketij neni, i percakton ministri
kompetent për ceshtjet nga sfera e punes.
Neni 61-a
Regjistri i personave të papunesuar të evidentuar, regjistri i personave të evidentuar me pamundesi të perkohshme
për punesim, regjistri i pjesemarresve në programe të politikave aktive për punesim, regjistri i personave tjere të evidentuar që kerkojne pune dhe regjistri i shfrytezuesve të
mjeteve publike nga Agjencia dhe realizuesve të masave të
parapara me kete ligj dhe ligj tjeter, detyrimisht i permban
të dhenat në vijim:
- emrin dhe mbiemrin,
- datelindjen,
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- gjinine,
- numrin unik amë të qytetarit (NUAQ),
- numrin tatimor të Agjencive të licencuara dhe realizuesve të masave aktive për punesim,
- adresen e vendbanimit të perhershem ose të perkohshem (në vende tjera edhe kodin shteteror),
- shtetesine,
- statusin (nxenes në shkolle të mesme, student, i punesuar, i vetepunesuar, pensionist, bujk – nese personi prononcohet),
- perkatesine e bashkesise etnike,
- numrin e llogarise së transaksionit,
- numrin e telefonit ose posten elektronike për kontakt,
- arsimimin, kualifikimet profesionale, shkathtesite, kualifikimet shtese dhe pervojen e punes,
- aftesine për pune dhe kufizimet,
- periudhen e sigurimit dhe
- periudhen e punesimit.
Pervec të dhenave të perbashketa, evidencat nga paragrafi 1 i ketij neni i permbajne edhe të dhenat në vijim:
1) Regjistri i personave të papunesuar:
- paraqitjen, mbajtjen në evidence dhe shlyerjen nga
evidenca,
- shkakun për shlyerje nga evidenca,
- permbushjen e obligimeve që dalin nga statusi i personit të papunesuar sipas ketij ligji (njoftime, dergime,
permbushje të obligimeve tjera),
- bazen për kompensim në rast të papunesise,
- periudhen dhe lartesine e kompensimit në baze të papunesise,
- llojin dhe lartesine e kompensimit në baze të papunesise,
- periudhen në të cilen pranohet ndihma sociale në para
nga Qendra për Pune Sociale,
- llojin, kohezgjatjen dhe dhenesin e sherbimit, të percaktuar me kete ligj,
- kerkesen për kthim të mjeteve të pranuara në menyre
të parregullt dhe menyren e kthimit,
- ankesat dhe
- fillimin dhe fundin e procedures gjyqesore në të cilen
personi i perfshire eshte pale në lidhje me zbatimin e dispozitave të ketij ligji (lloji i procedures gjyqesore, lenda e
kontestit, numri i dergimit, njoftimi për rezultatin e gjykimit).
2) Regjistri i personave me pamundesi të perkohshme
për punesim:
- paraqitjen, mbajtjen në evidence dhe shlyerjen nga
evidenca,
- shkaqet për shlyerje nga evidenca,
- periudhen e pamundesise për punesim,
- daten e shqyrtimit të pamundesise për punesim nga
organi kompetent në pajtim me ligjin dhe
- propozim-masat e organit kompetent për percaktim të
pamundesise së perkohshme për punesim.
3) Regjistri i personave të cilet marrin pjese në programe për politika aktive për punesim:
- paraqitjen, mbajtjen në evidence dhe shlyerjen nga
evidenca,
- shkaqet për shlyerje nga evidenca,
- llojin, kohezgjatjen dhe dhenesin e sherbimit, të percaktuar me kete ligj,
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- perkatesine në grup të caktuar qellimor,
- mjetet e shpenzuara financiare,
- suksesin në programin e zbatuar,
- permbushjen e obligimeve kontraktuese nga personi i
perfshire,
- kerkesat për kthim të mjeteve të pranuara në menyre
të parregullt dhe menyra e kthimit,
- ankesat dhe
- fillimin dhe fundin e procedures gjyqesore në të cilen
personi i perfshire eshte pale në lidhje me zbatimin e dispozitave të ketij ligji (lloji i procedures gjyqesore, lenda e
kontestit, numri i dergimit, njoftimi për rezultatin e gjykimit).
4) Regjistri i personave tjere të cilet kerkojne pune:
- paraqitjen, mbajtjen në evidence dhe shlyerjen nga
evidenca,
- shkaqet për shlyerje nga evidenca,
- llojin, kohezgjatjen dhe dhenesin e sherbimit, të percaktuar me kete ligj,
- llojin dhe lartesine e kompensimeve në para për të cilat ka të drejte personi që kerkon pune, sipas dispozitave të
ketij ligji,
- për personat që kerkojne pune, e marredhenia e punes
e të cileve eshte në rrezik, emrin dhe leshuesin e dokumentit me të cilin vertetohet se marredhenia e punes e punetorit
eshte në rrezik (planin afarist të punedhenesit, programet
për teprice teknologjike, vendimin për nderprerje të marredhenies së punes për shkaqe afariste (teknologjike, ekonomike, organizative e ngjashem), njoftim nga likuiduesi
ose drejtori i falimentimit për periudhe kohore në të cilen
planifikohet që punetorit t’i nderpritet marredhenia e punes
për shkaqe afariste) dhe
- për personat në marredhenie pune në kohe të caktuar
të cilet kerkojne pune, e marredhenia e punes e të cileve
eshte në rrezik, data e skadimit të vlefshmerise së marreveshjes në kohe të caktuar.
5) Regjistri i shfrytezuesve të mjeteve publike nga Agjencia dhe realizuesve të masave të parapara me kete ligj
dhe ligj tjeter, i permban informatat në vijim:
- emrin e regjistruar dhe seline ose emrin dhe adresen e
subjektit afarist,
- numrin e regjistrimit të subjektit afarist,
- numrin tatimor të subjektit afarist,
- emrin dhe mbiemrin e personit pergjegjes në subjektin afarist,
- bazen juridike për pagesen e mjeteve (marreveshje,
urdherese për furnizim etj.),
- shumen dhe dedikimin e mjeteve të paguara,
- daten e mbikeqyrjes,
- kerkesat për kthim të shumave të pranuara në menyre
të parregullt dhe të shfrytezuara dhe menyren e kthimit,
- daten e kerkeses për kthim,
- ankesat,
- fillimin dhe fundin i procedures gjyqesore në të cilen
personi i perfshire eshte pale në lidhje me zbatimin e dispozitave të ketij ligji (lloji i procedures gjyqesore, lenda e
kontestit, numri i dergimit dhe njoftimi lidhur me rezultatin
e gjykimit) dhe
- informaten për rregullshmerine e pageses së rrogave
dhe pagesave të kontributeve nga sigurimi i detyrueshem
social nga punedhenesi.
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Personat e futur në evidence sipas ketij ligji, detyrohen
ta njoftojne Agjencine nese ndodh ndonje ndryshim në informatat, e cila do të ndikonte mbi plotesimin e kushteve
në të cilat, personat mbahen në evidence ose mbi shlyerjen
nga evidenca, më së voni tete dite nga dita e krijimit të
ndryshimit.
Neni 61-b
Agjencia i grumbullon të dhenat e nevojshme për realizimin e kompetencave të veta, të percaktuara me ligj, drejtperdrejt nga personi me të cilin kane të bejne të dhenat dhe
nga evidencat të cilat mbahen në organet në vijim: Drejtoria e të Hyrave Publike, Fondi për Sigurim Shendetesor i
Maqedonise, Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i
Maqedonise, Qendrat për Pune Sociale, Inspektorati Shteteror i Punes, Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise, Gjykata Supreme e Republikes së Maqedonise dhe organe dhe institucione tjera të cilat mbajne evidence, të percaktuara ose të mbajtura në baze të ligjit, e të cilat nevojiten për realizimin e kompetencave të Agjencise.
Agjencia mund t'i lidhe evidencat, të cilat mbahen në
pajtim me kete ligj, me evidencat të cilat i mbajne organet
e theksuara nga paragrafi 1 i ketij neni.
Me qellim të zbatimit të masave, realizuesit e masave
aktive mund të marrin nga Agjencia informata për atë nese
ndonje person eshte regjistruar në regjistrin e personave të
papunesuar dhe të dhena tjera të nevojshme për zbatimin e
masave, si dhe të dhena personale të cilat kane të bejne me
qellimin e zbatimit të masave.
Shfrytezuesit e të drejtave në baze të ketij ligji, detyrohen që ta njoftojne Agjencine dhe realizuesit tjere të masave për të gjitha ndryshimet të cilat ndikojne mbi marrjen,
heqjen ose humbjen e të drejtave, më së voni tete dite pas
krijimit të ndryshimit.
Neni 61-v
Agjencia mund t'u barte organeve të administrates dhe
organeve tjera shteterore, organeve të njesive të vetadministrimit lokal, të dhena personale nga evidenca, e cila mbahet sipas ketij ligji, me qellim të realizimit të kompetencave të percaktuara me ligj, me kusht që ligji të percaktoje
grumbullimin e të dhenave personale nga Agjencia, në pajtim me rregullat për mbrojtjen e të dhenave personale.
Qasja në të dhenat nga personat prej të cileve jane marre të njejtat, obligimi për dorezimin e ndryshimit të të dhenave personale dhe korrigjimi i të dhenave personale, kryhet në pajtim me rregullat për mbrojtjen e të dhenave personale.
Neni 61-g
Të dhenat ruhen:
- në regjistrin e personave të papunesuar të evidentuar:
50 vite pas futjes së të dhenave,
- në regjistrin e personave të evidentuar të papunesuar
perkohesisht: pese vite pas futjes së të dhenave,
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- në regjistrin e personave të cilet marrin pjese në programe për politika aktive për punesim: dhjete vite pas futjes së të dhenave,
- në regjistrin e personave të evidentuar të cilet kerkojne pune: pese vite pas futjes së të dhenave dhe
- në regjistrin e shfrytezuesve të mjeteve publike të Agjencise dhe realizuesve të masave të parapara me kete ligj
ose ligj tjeter: dhjete vite pas futjes së të dhenave.
Pas skadimit të afateve të theksuara në paragrafin 1 të
ketij neni, me të dhenat veprohet në pajtim me rregullat me
të cilat rregullohet veprimi i organeve kompetente për veprim dhe ruajtje të materialit arkivor dhe materialeve dokumentare.
Neni 61-d
Personi i papunesuar futet në regjistrin e personave të
cilet marrin pjese në programe për politike aktive për punesim në baze të marreveshjes për pjesemarrje në program
ose në baze të dergimit nga Agjencia.
Neni 61-gj
Agjencia e shlyen personin nga regjistri i personave të
papunesuar ose nga regjistri i personave të cilet marrin pjese në programe për politike aktive për punesim nese personi:
- tanime nuk eshte i papunesuar, sipas dispozitave të
ketij ligji,
- vete cregjistrohet nga regjistri i personave të papunesuar ose nga regjistri i personave të cilet marrin pjese në
programe për politike aktive për punesim,
- nuk paraqitet në afatin e percaktuar ose nuk paraqitet
me ftese të Agjencise për shkaqe të paarsyeshme,
- nuk e njofton Agjencine për marrjen ose humbjen e të
drejtave,
- refuzon të perfshihet në program për politike aktive
për punesim ose nuk i permbush obligimet nga marreveshja për pjesemarrje në program për politike aktive për punesim,
- refuzon punesim perkates ose të volitshem ose refuzon të jete i pranishem në intervista për punesim ose nuk
shpreh interes për prani në intervista për pune,
- nuk siguron të dhena të sakta për marrjen e statusit të
personit të papunesuar ose statusit të pjesemarresit në program për politike aktive për punesim,
- te personi konstatohet ekzistim i shkakut për të cilin
personi perkohesisht nuk mund të punesohet,
- eshte në paraburgim në kohezgjatje prej më shume se
gjashte muajsh ose nese personi fillon ta vuaje denimin me
burg prej gjashte muajsh e më shume,
- nga organi inspektues, personi zihet duke punuar në
kundershtim me ligjin,
- nuk kerkon pune në menyre aktive,
- refuzon të nenshkruaje plan individual për punesim në
pajtim me kete ligj,
- i ploteson kushtet për pension,
- të huajit i kalon vlefshmeria e lejes personale për pune,
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- fillon të kryeje pune zejtare, bujqesore, të blegtorise
ose veprimtari tjeter,
- refuzon angazhim me pune për kryerjen e puneve
publike dhe
- shkon në kryerjen e sherbimit ushtarak vullnetar.
Pjesemarrja në programe për politike aktive për punesim nuk eshte shkak për shlyerje nga regjistri i personave
të papunesuar, pervec në raste kur personi merr pjese në
program për politike aktive për punesim, që shpie në lidhjen e marreveshjes për punesim, personi qendron në regjistrin e personave të cilet marrin pjese në program për politike aktive për punesim.
Neni 61-e
Agjencia e shlyen personin nga regjistri i personave të
papunesuar ose nga regjistri i personave të cilet marrin pjese në programe për politike aktive për punesim, me detyre
zyrtare me diten e krijimit të ndonjerit prej shkaqeve të nenit 61-gj të ketij ligji.
Nese personi merr pjese në programe për politike aktive për punesim, zbatimi i programeve mbikeqyret deri në
skadimin e marreveshjes për pjesemarrje në program ose
deri në perfundimin e procedures për kthimin e mjeteve, në
pajtim me marreveshjen për pjesemarrje në program edhe
krahas shlyerjes nga evidenca.
Neni 61-zh
Agjencia e shlyen nga regjistri personin i cili kerkon
pune, nese:
- cregjistrohet nga regjistri dhe
- nuk vendos kontakt me Agjencine në afat prej gjashte
muajsh pas paraqitjes. "
Neni 8
Agjencite ekzistuese për ndermjetesim për punesim,
detyrohen ta harmonizojne punen e tyre me kete ligj në afat
prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të aktit nga
neni 27-b paragrafi 2 të ketij ligji.
Neni 9
Neni 75 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
“Pagesa e kompensimit me para për personin e papunesuar nderpritet gjate:
- kryerjes së sherbimit ushtarak vullnetar,
- derisa eshte në paraburgim ose vuan denim me burg
deri në gjashte muaj,
- derisa personi i papunesuar perkohesisht qendron
jashte Republikes së Maqedonise deri në 12 muaj, e paraprakisht me shkrim e ka njoftuar Agjencine,
- angazhimit me pune mbi 30 dite për kryerjen e puneve publike dhe
- eshte i angazhuar me pune ose kryen veprimtari.”
Neni 10
Në nenin 100 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si
vijon:
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“Gjobe në shume prej 200 eurosh në kundervlere me
denare, do t'i kumtohet për kundervajtje aty për aty personit të papunesuar, i cili nga organi inspektues do të zihet
duke punuar në kundershtim me ligjin (neni 59-a paragrafi
6)."
Paragrafi 3 behet paragraf 4.
Neni 11
Aktet nenligjore nga nenet 61 paragrafi 2 dhe 27-b paragrafi 2 të ketij ligji do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji.
Ligji për evidenca nga sfera e punes (“Gazeta Zyrtare e
Republikes së Maqedonise” numer 16/2004, 102/2008 dhe
17/11) dhe Rregullorja për mbajtjen e evidences në sferen e
punes (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 16/2004, 102/2008 dhe 15/2009) do të harmonizohen
me dispozitat e ketij ligji në afat prej tre muajsh nga dita e
hyrjes në fuqi të ketij ligji.
Neni 12
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për punesim dhe sigurim në rast të papunesise.
Neni 13
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”, ndersa do
të filloje të zbatohet pas kalimit të tre muajve nga dita e
hyrjes në fuqi të ketij ligji.
__________
2902.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2011 ГОДИНА
Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2011 година,
што Собранието на Република Македонија ја донесе на седницата одржана на 12 септември 2012 година.
Бр. 07-3898/1
12 септември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА
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Стр. 44 - Бр. 114

14 септември 2012

14 септември 2012

Бр. 114 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 114

14 септември 2012

14 септември 2012

Бр. 114 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 114

14 септември 2012

14 септември 2012

Бр. 114 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 114

14 септември 2012

14 септември 2012

Бр. 114 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 114

14 септември 2012

14 септември 2012

Бр. 114 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 114

14 септември 2012

14 септември 2012

Бр. 114 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 114

14 септември 2012

14 септември 2012

Бр. 114 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 114

14 септември 2012

14 септември 2012

Бр. 114 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 114

14 септември 2012

14 септември 2012

Бр. 114 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 114

14 септември 2012

Член 3

-Корисници на оваа подмерка се земјоделски сто-

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на

панства кои имаат засеани површини со ориз и поднеле

Република Македонија за 2011 година се објавува во

барање за подмерката 1.1. од Програмата за финанси-

„Службен весник на Репулбика Македонија“.

ска поддршка во земјоделството за 2012 година;
-Минимум засеана површина по ориз е 0,3 ха на кое

__________

е остварено производството во 2012 година и истото е

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2903.

продадено во регистрирани капацитети за откуп до
15.12.2012 година во количини кои не надминуваат 6
тони по ха;

Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјо-

-Висината на директните плаќања изнесува 3,5 де-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

нари по килограм за пријавени производни капацитети

лика Македонија“ бр.49/2010 и 53/11), Владата на Ре-

до 2,5ха, 2 денари по килограм за пријавени производ-

публика

ни капацитети од 2,6ха до 5ха, 1,5 денари по килограм

Македонија,

на

седницата

одржана

на

13.9.2012 година, донесе

за пријавени производни капацитети од 5,1ха до 7,5ха
и 1 денар по килограм за пријавени производни капа-

УРЕДБА

цитети од 7,6ха до 10ха.“

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-

Точките 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25),

БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-

26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36),

РЕКТНИ

НА

37), 38), 39) и 40) стануваат точки 18), 19), 20), 21),

СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И

22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32),

НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2012

33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41) и 42).

ПЛАЌАЊА,

КОРИСНИЦИТЕ

ГОДИНА
Член 2
Член 1

Во член 4 точка 1 зборовите: „17), 18),19), 20), 21),

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни

23), 24), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36),

плаќања, корисниците на средствата, максималните из-

37) и 38)“ се заменуваат со зборовите: „19), 20), 21),

носи и начинот на директните плаќања за 2012 година

23), 24), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36),

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/12,
76/12 и 97/12) во член 2 став (2) по точката 15) се додаваат две нови точки 16) и 17) кои гласат:
„16) За директни плаќања за произведено и продадено винско грозје во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија:
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат површини под лозови насади претходно пријавени - регистрирани во Националниот регистар на лозови насади;
- Минималната 0,2 ха површина под лозови насади,

37), 38), 39) и 40)“.
Во точката 3, зборовите: „17), 22) и 25)“ се заменуваат со зборовите: „19), 24) и 28)“.
Во точката 4, зборовите: „39) и 40)“ се заменуваат
со зборовите: „41) и 42)“.
По точката 4 се додаваат две нови точки 5 и 6 кои
гласат:
„5. За мерката од точката 16) рокот за поднесување
на пријава е 15.11.2012 година.
„6. За мерката од точката 17) рокот за поднесување
на пријава е 15.12.2012 година.“

на кое е остварено производството во 2012 година и
истото е продадено во регистрирани капацитети за производство на вино до 15.11.2012 година;
-Висината на директните плаќања изнесува 2 дена-

Член 3
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

ри по килограм винско грозје.
17) За дополнителни директни плаќања од точка 1 )
на овој став за оризова арпа продадени на регистрирани откупувачи:

Бр. 41-6766/1
13 септември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

14 септември 2012

2904.
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот
за концесии и други видови јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија" бр.
07/09,139/08, 61/09 и 52/10) и член 58 од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на
седницата, одржана на 14.9.2012 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЦРНА РЕКА И УЧЕСТВО ВО ЈАВНО ПРИВАТНО
ПАРТНЕРСТВО СО АД ЕЛЕМ
Член 1
Се прекинува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река
и учество во јавно приватно партнерство со АД ЕЛЕМ,
започната со Одлуката за започнување на постапка за
доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични
централи на Црна Река и учество во јавно приватно
партнерство со АД ЕЛЕМ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/10 и 90/12), поради отпаднатата потреба од спроведување на постапката како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело
да бидат познати во моментот на започнувањето на постапката.
Член 2
Со денот на влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка
за доделување на концесија за користење на вода за
производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река и учество во јавно приватно партнерство со АД ЕЛЕМ („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 169/10 и 90/12).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 41-7004/1
Заменик на претседателот
14 септември 2012 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________
2905.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05,
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 24.7.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
ОСЛОМЕЈ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, со следните карактеристики:

Бр. 114 - Стр. 63

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на општина Oсломеј.
Член 3
Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Осломеј, со кој се
уредуваат правата и обврските за движната ствар од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41-5152
24 јули 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2906.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2012 година
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
180/11), член 9 став (1) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република
Македонија” бр. 146/09 и 53/11), член 51 од Законот за
тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11 и
53/11), член 53 од Законот за сточарството („Службен
весник на Република Македонија” бр.7/08 и 116/10),
член 12 од Закон за вино („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10,53/11 и 6/12), член 7 став 3
и 4 од Законот за земјоделство и рурален развој
(„Службен весник на Република Македонија” бр.49/10
и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.09.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2012 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 22/12, 46/12, 68/12, 82/12 и
97/12), во делот I став 1 во табелата во мерката 2 во
колоната „Вкупен износ на мерката во денари“ износот: „836 500 000,00“ се заменува со износот: „ 726 500
000,00“.
Во мерката 9 во колоната „ Вкупен износ на мерката во денари“ износот: „8 000 000,00“ се заменува со
износот: „18 000 000,00“.
По мерката 10 се додаваат две нови мерки 11 и 12
кои гласат:

Стр. 64 - Бр. 114

14 септември 2012

Ставот 2 се брише.
II
По делот I се додава нов дел II кој гласи:
„Средствата од дел I мерка 1 на оваа програма наменети за директни плаќања за растително производство во
износ од 1.792.500.000,00 ќе се користат според следните подмерки:

„

14 септември 2012

Бр. 114 - Стр. 65

III
Во дел III износот „2 336 500 000,00“ се заменува со износот „726 500 000,00“.
IV
Во дел X износот „900 000 000,00“ се заменува со износот „4 100 000 000,00“.
V
По делот X се додаваат два нови делови X-а и X-б кои гласат:
„X-а
Средствата од дел I мерка 11 на оваа програма во износ од 70 000 000,00 денари ќе се користат за следните подмерки:

Средствата од став 1 на овој дел ќе се доделат согласно член 101 од Законот за земјоделство и рурален
развој.
Помошта од став 1 подмерка 11.3. ќе се додели на регистрирани откупувачи на ориз за пакување и амбалажа на во износ од 2 денари по килограм.
X-б
Средствата од дел I мерка 12 на оваа програма во износ од 30 000 000,00 денари ќе се користат за следната подмерка:

Стр. 66 - Бр. 114

14 септември 2012

Средствата од став 1 на овој дел ќе се доделат согласно член 101 од Законот за земјоделство и рурален
развој за направени трошоци за транспорт на откупено
винско грозје од регистриран откупен пункт до реги-

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2907.

стриран преработувачки капацитет за производство на

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за измену-

вино и тоа во износ според одалеченост на регистрира-

вање и дополнување на Законот за земјоделското зем-

ниот откупен пункт до регистриран капацитет за про-

јиште („Службен весник на Република Македонија”

изводство на вино како следи:

бр.95/2012), министерот за земјоделство, шумарство и

- 0,30 ден/кгр винско грозје за одалеченост до 30

водостопанство, донесе

км;
ПРАВИЛНИК

- 0,60 ден/кгр винско грозје за оддалеченост од

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО

31км до 80км;
- 1,00 ден/кгр винско грозје за оддалеченост од

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПОМОШЕН ОБЈЕКТ,
ОРАНЖЕРИЈА ИЛИ ОБЈЕКТ ЗА ПРИМАРНА ОБ-

81км до 110км;
- 1,20 ден/кгр винско грозје за оддалеченост над

РАБОТКА

НА

ЗЕМЈОДЕЛСКИ

ПРОИЗВОДИ

БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО

111км.

ЗЕМЈИШТЕ

Корисниците на подмерката 12.1. од став 1 на овој
дел треба да имаат откупено винско грозје на регистрираното откупно место по цена од минимум 10
ден/кг за сортата Смедеревка и минимум 12 ден/кг за
сортата Вранец.

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на
земјоделски производи бесправно изградени на земјо-

VI
Во делот XI во ставот 1 по зборовите „оваа програ-

делско земјиште.

ма“ се додаваат зборовите „освен за помошта од дел I
мерка 11 и мерка 12“.

Член 2
Барањето за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјодел-

VII
Во делот XII по ставот 11 се додаваат два нови ставови 12 и 13 кои гласат:
„Крајниот рок за поднесување на барања по подмерките 11.1. и 11.2. од оваа програма е 30.11.2012 година. Крајниот рок за поднесување на барања по подмерката 11.3. е 15.12.2012 година.“
Крајниот рок за поднесување на барања по подмерката 12.1. од оваа програма е 30.11.2012 година.“

ски производи бесправно изградени на земјоделско
земјиште се поднесува на образец: “Барање за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи бесправно
изградени на земјоделско земјиште“ во формат А4 во
бела боја.
Формата и содржината на образецот на барањето од
став 1 на овој член е даден во Прилог и е составен дел
на овој правилник.

VIII

Член 3

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија” .

лика Македонија”.

Бр. 41-6776/1
13 септември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Бр. 22-8367/5

Министер за земјоделство,

11 септември 2012 година шумарство и водостопанство,
Скопје

Љупчо Димовски, с.р.

14 септември 2012

Бр. 114 - Стр. 67

Стр. 68 - Бр. 114

14 септември 2012

2908.
Врз основа на член 15 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.95/2012), министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ИЗВРШЕН УВИД НА САМОТО МЕСТО ЗА
ПОТВРДУВАЊЕ НА ПОМОШЕН ОБЈЕКТ, ОРАНЖЕРИЈА ИЛИ ОБЈЕКТ ЗА ПРИМАРНА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на записникот за извршен увид на самото место
за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи
бесправно изградени на земјоделско земјиште.
Член 2
Записникот од став 1 на овој член се води на образец: “Записник за извршен увид на само место за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско земјиште“ во формат А4 во бела боја.
Формата и содржината на образецот на записникот од став 1 на овој член е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 22-8368/5
11 септември 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

14 септември 2012

Бр. 114 - Стр. 69

Стр. 70 - Бр. 114

14 септември 2012

2909.
Врз основа на член 23 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр. 95/2012), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА КОРИСТЕЊЕ ПОД ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ Е ИЗГРАДЕН БЕСПРАВЕН ПОМОШЕН ОБЈЕКТ, ОРАНЖЕРИЈА ИЛИ ОБЈЕКТ
ЗА ПРИМАРНА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за користење под закуп на земјоделско земјиште на кое е изграден бесправен помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на
земјоделски производи и потребната документација.
Член 2
Барањето за користење под закуп на земјоделско земјиште на кое е изграден бесправен помошен објект,
оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи се поднесува на образец: “Барање за
користење под закуп на земјоделско земјиште на кое е изграден бесправен помошен објект, оранжерија или
објект за примарна обработка на земјоделски производи“ во формат А4 во бела боја.
Формата и содржината на образецот на барањето од став 1 на овој член е даден во Прилог и е составен дел
на овој правилник.
Член 3
Кон барањето од член 2 од овој правилник се доставува следната документација:
- уверение за државјанство или копија од важечка лична карта за физичко лице, односно копија од патна
исправа за странско физичко лице или решение од Централен регистар на Република Македонија за правно лице не постаро од еден месец односно од соодветна институција во државата во која странското правно лице
има седиште;
-геодетски елаборат за земјоделското земјиште на кое е изграден бесправниот објект и
-одобрение за потврдување на бесправно изграден објект издадено од страна на единицата на локалната самоуправа на чие подрачје е изграден бесправниот објект или оранжерија.
Потребната документација од став 1 на овој член се доставува во оригинал или во фотокопија заверена од
нотар.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 22-8370/5
11 септември 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

14 септември 2012

Бр. 114 - Стр. 71

____________________
2910.
Врз основа на член 16 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.95/2012), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСТАПКАТА И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ
НА ПОМОШЕН ОБЈЕКТ, ОРАНЖЕРИЈА ИЛИ ОБЈЕКТ ЗА ПРИМАРНА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИ БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува постапката и поблиските услови за издавање на согласност за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско земјиште.

Стр. 72 - Бр. 114

Член 2
Во рок од седум дена по приемот на барањето за издавање на согласност за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на
земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско земјиште и на записникот од увидот на самото
место извршен од страна на комисијата формирана од
градоначалникот на единицата на локалната самоуправа, службени лица на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство вршат увид на самото место и со записник констатираат дали се исполнети условите од член 3 од овој правилник за издавање на согласност.
Врз основа на барањето за издавање на согласност за потврдување на помошен објект, оранжерија
или објект за примарна обработка на земјоделски
производи бесправно изградени на земјоделско земјиште и записникот од став 1 на овој член за исполнување на условите од член 3 од овој правилник, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рокот утврден во член 16 став 3 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.95/2012), донесува решение за издавање
на согласност за потврдување на помошен објект,
оранжерија или објект за примарна обработка на
земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско земјиште или решение за одбивање на барањето за издавање на согласност за потврдување на
помошен објект, оранжерија или објект за примарна
обработка на земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско земјиште.

14 септември 2012

Член 3
Согласност за потврдување на бесправно изграден
помошен објект на земјоделско земјиште, оранжерија
или објект за примарна обработка на земјоделски производи се издава доколку се исполнети следните услови:
- бесправно изградениот објект на земјоделско земјиште да претставува помошен објект, оранжерија или објект
за примарна обработка на земјоделски производи;
- имателот на бесправно изградениот помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на
земјоделски производи да има во сопственост или
склучено договор за закуп на најмалку 0.2 ха земјоделско земјиште;
- имателот на објектот да нема повеќе од 10 бесправно изградени објекти на земјоделско земјиште во
истата катастарска општина за кои има поднесено барање за потврдување;
- до местото каде што е изграден бесправниот објект да има обезбедено непречен пристап со пат
(асфалтиран или неасфалтиран) во широчина од најмалку 2 метри;
- во бесправно изградениот објект да има простор
за поставување на комунална инфраструктура и
- во бесправно изградениот објект да има поставено
електрична инсталација за најмалку едно сијалично место.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 22-8369/5
Министер за земјоделство,
11 септември 2012 година шумарство и водостопанство,
Скопје
Љупчо Димовски, с.р.
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