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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR KONTRIBUTE NGA SIGURIMI I 
DETYRUESHËM SOCIAL 

 
Neni 1 

Në Ligjin për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm 
social (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11, 
185/11, 44/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/13, 
180/14, 188/14 dhe 20/15), në nenin 4 pika 17, lidhëza 
“dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje. 

Në pikën 18 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohet 
lidhëza "dhe”. 

Pas pikës 18 shtohet pikë e re 19 si vijon: 
“19. “Marrëveshje tjetër” paraqet çdo lloj i 

marrëveshjes ose aktit tjetër, pa marrë parasysh formën dhe 
llojin e tyre, me të cilën përcaktohet kompensim për 
kryerje të punës fizike dhe/ose intelektuale, duke përfshirë 
edhe kryerjen e funksionit të personit të emëruar ose 
zgjedhur, drejtorit ose anëtarësimit në organ të menaxhimit 
dhe mbikëqyrjes në shoqëri tregtare, organ të menaxhimit 
dhe mbikëqyrjes në institucione dhe ente shtetërore dhe 
publike (agjenci, drejtori, fonde, trupa rregullatorë, 
ndërmarrje publike, institute, ente dhe ngjashëm), 
pjesëmarrje dhe anëtarësim në organe tjera, borde, këshilla, 
komisione, komitete, ente, trupa dhe ngjashëm." 

 
Neni 2 

Në nenin 7 paragrafi (1) pika 1-a) shlyhet. 
Në pikën 13) fjalët: “për vitin paraprak të publikuar 

nga” zëvendësohen me fjalët: “për punëtor në Republikën e 
Maqedonisë të publikuar në janar në vitin rrjedhës sipas të 
dhënave të".  

 
Neni 3 

Në nenin 10 paragrafi (1) pika 1-a) shlyhet. 
Në pikën 16) fjalët: “për vitin paraprak të publikuar 

nga” zëvendësohen me fjalët: “për punëtor në Republikën e 
Maqedonisë të publikuar në janar në vitin rrjedhës sipas të 
dhënave të”.  

 
Neni 4 

Në nenin 14 paragrafi (1) pika 1-a) shlyhet. 
Pika 15) ndryshohet si vijon:  
“dallimi ndërmjet shumës së përgjithshme të 

kompensimeve të realizuara për marrëveshje për vepër, 
marrëveshje autoriale dhe/ose marrëveshje tjetër gjatë 
muajit, të zvogëluara paraprakisht për shpenzimet e 
pranuara të përcaktuara në Ligjin për tatim personal mbi të 
ardhurat për marrëveshje autoriale dhe shumës së pagës 
minimale të përcaktuar me ligj, për personat nga neni 7 
paragrafi (1) pika 15 dhe neni 10 paragrafi (1) pika 18 e 
këtij ligjit;”. 

Pika 16) ndryshohet si vijon: 
“dallimi ndërmjet shumës së përgjithshme të 

kompensimeve të realizuara për marrëveshje për vepër, 
marrëveshje autoriale dhe/ose marrëveshje tjetër gjatë 
muajit, të zvogëluara paraprakisht për shpenzimet e 
pranuara të përcaktuara në Ligjin për tatim personal mbi të 
ardhurat për marrëveshje autoriale dhe shumës së neto 
pagës mesatare për punëtor në Republikën e Maqedonisë të 
shpallur në janar në vitin rrjedhës sipas të dhënave të Entit 
Shtetëror për Statistikë, për personat nga neni 7 paragrafi 
(1) pika 13 dhe neni 10 paragrafi (1) pika 16 e këtij ligjit;”. 

Paragrafi (4) shlyhet. 
Në paragrafin (5) që bëhet paragraf (4) fjalët: “në afat 

prej pesë ditëve pas pranimit të kompensimit" 
zëvendësohen me fjalët: “deri në ditën e pestë të muajit për 
kompensimet e pranuara në muajin paraprak”. 

Paragrafi (6) bëhet paragraf (5). 
 

Neni 5 
Neni 16 ndryshohet si vijon: 
“(1) Baza më e lartë mujore për përllogaritje dhe pagim 

të kontributeve për të hyrat nga marrëdhënia e punës është 
shuma prej dymbëdhjetë pagave mesatare. 

(2) Baza më e lartë mujore për pagim të kontributeve 
për të hyrat në bazë të marrëveshjes për vepër dhe/ose 
marrëveshjes autoriale ose marrëveshjes tjetër me të cilën 
është caktuar kompensim për punën e kryer, të realizuara 
në muajin rrjedhës, është shuma prej dymbëdhjetë pagave 
mesatare.   

(3) Bazë mujore më e lartë për përllogaritje dhe pagim 
të kontributeve për person të vetëpunësuar është shuma 
prej tetë pagave mesatare. 

(4) Bazë mujore më e lartë për përllogaritje dhe pagim 
të kontributeve për vitin rrjedhës për person shfrytëzues të 
kompensimit me para gjatë papunësisë së përkohshme 
është 80% e pagës mesatare për punëtor në Republikën e 
Maqedonisë të shpallur në janar në vitin rrjedhës sipas të 
dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë. 

(5) Gjatë përllogaritjes së bazës mujore më të lartë për 
vitin rrjedhës merret parasysh paga mesatare për punëtor 
në Republikën e Maqedonisë e shpallur në janar në vitin 
rrjedhës sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë. 

(6) Në shumën më të lartë se baza mujore më e lartë 
nuk përllogariten dhe paguhen kontribute.” 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse do të zbatohet 
për përllogaritje dhe pagim të kontributeve duke filluar nga 
marsi 2015. 

__________ 

1864. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ 
СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

административни службеници, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 март 2015 година. 
   
     Бр. 08 – 1389/1                            Претседател 
24 март 2015 година              на Република Македонија,                       

    Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Во Законот за административните службеници 

(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 
27/14 и 199/14), во членот 108 во ставот (1) зборовите: 
„во рок од две години од денот на започнувањето со 
примената на овој закон“ се заменуваат со зборовите: 
„на кое бил распореден на денот на започнување со 
примена на овој закон, во рок од една година од денот 
на пристапување на Република Македонија во Европ-
ската унија“.  

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NËPUNËS 

ADMINISTRATIVË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për nëpunës administrativë ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14 dhe 199/14), në 
nenin 108 në paragrafin (1) fjalët: "në afat prej dy vjetësh 
nga dita e fillimit me zbatim të këtij ligji" zëvendësohen 
me fjalët: "në të cilin ka qenë i sistemuar në ditën e fillimit 
me zbatim të këtij ligji, në afat prej një viti nga dita e 
aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin 
Evropian".  

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

_________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1865. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА 

 
I 

Г. Гоце Карајанов се поставува на должноста вон-
реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Руската Федерација, со седиште во Москва. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 33 Претседател 

24 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1866. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 17.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 
ствар – објект кој се наоѓа на: 

- КО Рашче, адреса село Рашче во Скопје на КП 
2622/2 број на зграда 1, намена на зграда и друг објект  
Б1-17, влез 1, кат ПР, број 1, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, површи-
на 50.22 м2, во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижнос-
тите. 

  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-855/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1867. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 17.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 
ствар – објект кој се наоѓа на: 

КО Кисела Вода 2, адреса булевар Видое Смилев-
ски Бато бр.51 во Скопје, на КП 1717/2, број на зграда-
та во парцелата 1, намена на зградата и друг објект А2-
2, Влез 2, Кат ПР, Број на посебен дел од зграда 1, На-
мена на посебниот дел од зградата ДП, површина 43.44 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.42-855/2 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 


