
4 септември 2015  Бр. 154 - Стр. 121 

 
 

"Neni 155-b 
Gjoba në shumë prej 6.000 deri 10.000 euro në 

kundërvlerë me denarë do të shqiptohet për kundërvajtjen e 

punëtorit shëndetësorë, nëse nuk e njofton personin juridik 

nga neni 87 paragrafi 2 i këtij ligji për të gjitha reagimet 

ose ngjarjet e pa dëshiruara  ose në raste dyshimi për 

reagimin ose ngjarjen e dëshiruar në pajtim me këtë ligj 

(neni 88). 

 

Neni 155-v 

Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë 

kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton 

gjykata kompetente.   

 

Neni 155-g 

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik kryhet 

në pajtim me Ligjin për kundërvajtje." 

 

Neni 37 

Neni 156 ndryshon si vijon:  

Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 154, 155, 155-

а, dhe 155-б të këtij ligji, inspektori farmaceutik është i 

obliguar kryerësit të shkeljes ti lëshojë urdhërpagesë 

kundërvajtëse, ne pajtim me Ligjin për kundërvajtje.                  

Inspektori farmaceutik është i obliguar të mbaj 

evidencë për urdhërpagesat e lëshuara kundëvajtëse dhe 

për rezultatin e procedurave të ngritura. 

Në evidencën nga neni 2 i këtij neni grumbullohen, 

përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe 

mbiemri, respektivisht emri i kryerësit te kundërvajtjes, 

vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i 

kundërvajtjes, numri i urdhërpagesave kundërvajtëse të 

cilit i lëshohet rezultati i procedurës. 

Të dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni ruhen 

pesë vite nga dita e futjes ne evidencë. 

Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse 

i përcakton drejtori i Agjencisë. “  

 

Neni 38 

Në nenin 156-v në paragrafin 1 numri "2“ 

zëvendësohet me numrin „3“.  

Në paragrafin 3 fjala "Agjencia" zëvendësohet me 

fjalët "Ministria e Shëndetësisë" dje numri "2" 

zëvendësohet me numrin "3".  

 

Neni 39 

Aktet nënligjor të përcaktuara me ketë ligj do te 

miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 

këtij ligji.  

 

Neni 40 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 

4454. 

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

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 август 2015 година. 

  
Бр. 08-4015/1 Претседател 

27 август 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА  ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
  

Член 1 
Во Законот за пензиското и инвалидското осигуру-

вање („Службен весник на Република Македонија” 
брoj 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14 ,97/14, 
113/14, 160/14 ,188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, и 
147/15) , во членот 100  по став (3)  се додава нов став 
(4), кој гласи: 

„(4) По исклучок од став (1) на овој член  во стаж 
на осигурување се смета и времето кое осигуреникот 
го поминал во работен однос или самовработување ка-
ко замена за работник кој користи породилно отсуство 
од работа за периодот додека трае породилното отсус-
тво, за кое е утврдено ослободување од плаќање на 
придонеси од задолжително социјално осигурување 
согласно со Законот за вработувањето и осигурување 
во случај на невработеност.“ 

 
Член 2 

Во членот 118 став (5) зборовите:  „став (3)“ се за-
менуваат со зборовите: „ставовите (3) и (4)“. 

 
Член 3 

Се овластува Законодавно - правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за пензиското и инвалидското  
осигурување. 

                                                                  
Член 4 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sigurimin 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, 



 Стр. 122 - Бр. 154                                                                                  4 септември 2015 
 

160/14 ,188/14, 20/15, 61/15, 97/15,129/15 dhe 147/15), 
në nenin 100 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si 
vijon: 

“(4) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni në 
stazh të sigurimit konsiderohet edhe koha e të siguruarit që 
e ka kaluar në marrëdhënie pune ose vetëpunësim si 
zëvendësim për punëtor i cili ka shfrytëzuar pushimin e 
lehonisë nga puna për periudhën deri sa zgjat pushimi 
lehonisë, për çka është konstatuar çlirim nga pagimi i 
kontributeve të sigurimit të detyrueshëm social në pajtim 
me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë."  

     
Neni 2 

Në nenin 118 në paragrafin (5) fjalët “paragrafi (3)” 
zëvendësohen me fjalët “paragrafët (3) dhe (4)”. 

 
Neni 3 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional dhe 
invalidor. 

                                                                  
Neni 4 

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

__________ 

4455. 
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 ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИ-

ГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ  
 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за вработувањето и осигурување во случај на неврабо-
теност, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 август 2015 година. 

  
Бр. 08-4016/1 Претседател 

27 август 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБО-
ТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ 

НА НЕВРАБОТЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Законот за вработувањето и осигурување во слу-

чај на невработеност  („Службен весник на Република 
Македонија” број 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 
25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 

161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 
39/14, 44/14  113/14, 56/15 ,129/15 и 147/15), по членот 
98 - ж се додаваат  два нови  члена 98-з и 98-ѕ,  кои гла-
сат: 

„Член 98-з 
Работодавачот од приватниот сектор, по претходно 

поднесено барање до Агенцијата, ќе  биде ослободен 
од плаќање на придонеси од задолжително социјално 
осигурување за лице кое ќе го вработи како замена за 
работник кој користи породилно отсуство од работа, за 
периодот додека трае породилното отсуство. 

Работодавачот од приватниот сектор за да ја корис-

ти мерката од став 1 на овој член, не смее да има неис-

платени плати, придонеси од задолжително социјално 

осигурување и даноци повеќе од два последователни 

месеци, што се докажува со потврда издадена од Упра-

вата за јавни приходи од страна на работодавачот или 

по пат на размена на податоци по службена должност 

преку Агенцијата. 

Работодавачот е должен по истекот на породилното 

отсуство на работникот и негово враќање на работа, да 

го задржи истиот на работа уште најмалку за истиот 

период за којшто бил ослободен од плаќање придонеси 

од задолжително социјално осигурување согласно мер-

ката од став 1 на овој член, освен во случај кога работ-

никот со изјава заверена на нотар ќе изјави дека не сака 

да се врати на работното место. 

Работникот за кој се користи ослободување соглас-

но мерката од став 1 на овој член, треба да работи на 

истото работно место на кое работел работникот кој 

користи породилно отсуство, и да му се исплаќа иста 

нето плата, во спротивно работодавачот е должен да го 

врати износот на средства за кој бил ослободен од пла-

ќање за изминатиот период согласно мерката од став 1 

на овој член . 

Работодавачот кој нема да го задржи работникот по 

истекот на неговото породилно отсуство и неговото 

враќање на работа за уште најмалку истиот период за 

којшто бил ослободен од плаќање придонеси од задол-

жително социјално осигурување согласно мерката од 

став 1 на овој член, е должен во рок од 30 дена да  уп-

лати два пати поголем износ од износот на средства за 

кој бил ослободен од плаќање за изминатиот период. 

Користењето на мерката од став 1 на овој член ќе 

престане доколку работодавачот кој по вработувањето 

на лице како замена за работник кој користи породил-

но отсуство од работа, за периодот додека трае поро-

дилното отсуство, има долг по основ на неисплатена 

плата, придонеси од задолжително социјално осигуру-

вање  и даноци за два последователни месеци, и истиот 

е должен да го уплати износот на средства за кој бил 

ослободен од плаќање за изминатиот период согласно 

мерката од став 1 на овој член. 

 

Член 98-ѕ 

Агенцијата најдоцна секои 30 дена ќе доставува по-

датоци до Управата за јавни приходи, за работодавачи-

те од приватен сектор - корисници на мерката од член 

98-з став 1 од овој закон, со цел Управата за јавни при-

ходи да преземe мерки согласно своите законски над-

лежности. 


