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Член 7
Се овластува Законодавно правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за минимална плата во Република Македонија.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR RROGË MINIMALE NË REPUBLIKËN E
MAQEDONISË
Neni 1
Në Ligjin për rrogë minimale në Republikën e
Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 11/12,30/14,180/14 dhe 81/15), neni 6
shlyhet.
Neni 2
Neni 7 ndryshon si vijon:
“Neni 7
“(1) Nëse inspektori i punës gjatë mbikëqyrjes
inspektuese konstaton se punëdhënësi, punëtorit nuk i ka
paguar rrogën minimale në pajtim me këtë ligj, me
aktvendim do ti urdhërojë punëdhënësit në afat prej tetë
ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit, të punësuarve tu
paguajë rrogë dhe kontribute të rrogës në pajtim me ligjin, i
jep propozim për barazim me lëshimin e urdhërpagesës
kundërvajtëse për personin përgjegjës te punëdhënësi në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje. Nëse punëdhënësi nuk
e pranon urdhërpagesën për kundërvajtje, inspektori
kompetent do të paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës
për kundërvajtje.
(2) Nëse punëdhënësi e përsërit kundërvajtjen nga
paragrafi (1) të këtij neni, në afat prej një vit nga dita e
kryerjes së kundërvajtjes, inspektori i punës me akt vendim
do ta ndalojë punën e punëdhënësit në hapësirat e punës,
hapësirën e punës ose në mënyrë tjetër përkatëse në
kohëzgjatje prej 15 ditësh, do të urdhërojë punëdhënësi të
punësuarve tu paguajë rrogë minimale dhe kontribute të
rrogës në pajtim me ligjin dhe do të paraqesë kërkesë për
ngritjen e procedurës për kundërvajtje. Gjatë kohës së
ndalimit për punë, punëdhënësi është i obliguar punëtorëve
tu paguajë rrogë minimale dhe kontribute të rrogës
minimale në pajtim me ligjin. Pas skadimit të ndalimit për
punë, punëdhënësi nuk guxon ta ulë numrin e të
punësuarve gjatë tre muajve të ardhshëm.
(3) Ankesa kundër aktvendimit të inspektorit të punës
nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni nuk e prolongon
ekzekutimin e aktvendimit.”
Neni 3
Në nenin 7-a para fjalës “Për” vendoset numri “(1)”.
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:
“(2) Kundër vendimeve të komisionit për kundërvajtje
lejohet ankesa te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në
Shkallë të Dytë nga Sfera e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe
Sfera e Procedurës për Kundërvajtje.”
Neni 4
Pas nenit 7-a shtohen dy nene të reja 7-b dhe 7-v, si
vijojnë:
“Neni 7-b
(1) Gjobë në lartësi prej 6.000 euro në kundërvlerë të
denarit do t'i shqiptohet punëdhënësit – person juridik,
nëse:
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- të punësuarve nuk u paguan rrogë minimale dhe
kontribute të rrogës në pajtim me ligjin (neni 4).
(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e përcaktuar
për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni personit përgjegjës te personi
juridik.”
Neni 7-v
(1) Personat zyrtar të autorizuar janë të obliguar të
mbajnë evidencë në lidhje me urdhërpagesat e dhëna për
kundërvajtje dhe për rezultatin e procedurave të ngritura.
(2) Në evidencën e paragrafit (1) të këtij neni
grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat si vijon:
emri dhe mbiemri. respektivisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës për
kundërvajtjen e cila i jepet dhe rezultati i procedurës.
(3) Të dhënat personale nga paragrafi (2) të këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e regjistrimit në evidencë.
(4) Ministri kompetent për punët nga sfera e punës e
përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për
kundërvajtje. “
Neni 5
Përcaktimi i lartësisë së gjobës për personin juridik
kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Neni 6
Akti nënligjor miratimi i të cilave është përcaktuar me
këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 7
Autorizohet Komisioni Juridik – Ligjvënës i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë, të përcaktojë tekstin e
pastruar të Ligjit për rrogë minimale në Republikën e
Maqedonisë.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3789.
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
пензиското и инвалидското осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2015 година.
Бр. 08-3429/1
30 јули 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр.
98/2012, 166/12 , 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14,
113/14 ,160/14, 188/14, 20/15, 61/15 и 97/15 ) во членот
11 став (1) точката 14) сврзникот „ и“ на крајот од реченицата се заменува со точка.
Точката 15 се брише.
Во ставот (2) по бројот „9“ запирката се менува со
свизрникот „и“ а по бројот „14“ зборовите „ и 15“ се
бришат.
Член 2
Во член 28-а зборовите „ и 15“ се бришат.
Член 3
Во член 118 во ставот (1) зборовите „ и 15“ се бришат.
Член 4
Во член 119 во ставот (1) зборовите „ и 15“ се бришат.
Член 5
Во член 120 ставот (4) се брише.
Член 6
Во член 125 ставот (7) се брише.
Член 7
Во член 148 ставот (2) се брише.
Ставот (3) станува став (2).
Член 8
Во член 198 ставот (2) се брише.
Член 9
Во член 199 став (1) во точката 6), точката и запирката на крајот од реченицата се заменува со точка.
Точката 7) се брише
Ставот (2) се брише.
Член 10
Се овластува Законодавно – правната комисија на
Собрание на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за пензиското и инвалидското
осигурување.
Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
отпочне да се применува од 1 август 2015 година.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM
PENSIONAL DHE INVALIDOR
Neni 1
Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 98/12, 166/12
, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14 ,160/14,
188/14, 20/15, 61/15 dhe 97/15 ) në nenin 11 paragrafi (1)
pika 14) lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me
pikë.
Pika 15 shlyhet.
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Në paragrafin (2) pas numrit "9" presja zëvendësohet
me lidhëzën "dhe" ndërsa pas numrit "14" fjalët: "dhe 15"
shlyhen.
Neni 2
Në nenin 28-a fjalët: "dhe 15" shlyhen.
Neni 3
Në nenin 118 në paragrafin (1)
shlyhen.

fjalët: "dhe 15"

Neni 4
Në nenin 119 në paragrafin (1) fjalët: "dhe 15" shlyhen.
Neni 5
Në nenin 120 paragrafi (4) shlyhet.
Neni 6
Në nenin 125 paragrafi (7) shlyhet.
Neni 7
Në nenin 148 paragrafi (2) shlyhet.
Paragrafi (3) bëhet paragraf (2).
Neni 8
Në nenin 198 paragrafi (2) shlyhet.
Neni 9
Në nenin 199 paragrafi (1) në pikën 6), pikëpresja në
fund të fjalisë zëvendësohet me pikë.
Pika 7) shlyhet.
Paragrafi (2) shlyhet.
Neni 10
Autorizohet Komisioni Juridik-ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor.
Neni 11
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë
të zbatohet nga 1 gushti 2015.
__________
3790.
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 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 30 јули 2015 година.
Бр. 08-3430/1
30 јули 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

