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  Стр. 
3548. Одлука за престанок и давање нa 

времено користење на недвижна 
ствар на Здружението ансамбл на 
народни песни и ора беса-Гостивар 
и на Здружението на градско ама-
терско културно - уметничко друш-
тво Браќа Ѓиноски - Гостивар ............  

3549. Одлука за одбивање на иницијати-
вата за започнување на постапката 
за вршење на детални геолошки ис-
тражувања  ...........................................  

3550. Одлука за започнување на поста-
пка за доделување на концесија за 
детални геолошки истражувања на 
минерална суровина ............................  

3551. Одлука за доделување на концеси-
јата за експлоатација на минерална 
суровина јаглен на Акционерско 
друштво за вршење на енергетски 
дејности “Македонски енергетски 
ресурси“ Скопје во државна соп-
ственост на локалитетот “Звегор-
Стамер“, општина Делчево ................  

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3533. 
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 ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА 

НА СТРАНЦИ 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за вработување и работа на странци, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 октомври 2013 година. 
 
  Бр. 07-4095/1                            Претседател 

24 октомври 2013 година       на Република Македонија,                       
     Скопје                               Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  
И РАБОТА НА СТРАНЦИ 

 
Член 1 

Во Законот за вработување и работа на странци 
(„Службен весник на Република Македонија“ број  
70/2007, 5/2009, 35/10, 148/11 и  84/12),  во членот 4  по 
ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 

“(6) На странец на кој  му била издадена дозвола за 
вработување со која е заснован работниот однос преку 
соодветен образец, по истекот на важноста на дозво-
лата, Агенцијата за вработување по службена должност 
ќе направи прекин и на работниот однос.“ 

  Стр. 
3552. Одлука за давање согласност нa 

Програмата за изменување и допол-
нување на Годишната програма за 
изградба, реконструкција, рехаби-
литација, одржување и заштита на 
државните патишта за 2013 година ....  

3553. Правилник за поблиските крите-
риуми и надлежности на одборите 
за соработка и доверба со јавноста ....  

3554. Правилник за содржината, форма-
та и начинот на водење на региста-
рот на ментори на магистерски и 
докторски трудови ...............................  

3555. Одлука за изменување и дополну-
вање на Одлуката за издавање на 
лиценца за вршење на енергетската 
дејност трговија со сурова нафта, 
нафтени  деривати, биогорива и го-
рива за транспорт – трговија со ек-
стра лесно масло за горење (ЕЛ-1) .....  

3556. Решение за продолжување на важ-
носта на решението за стекнување 
на привремен статус на повластен 
производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи из-
вори на енергија ...................................  

 Огласен дел.......................................  
 

 
Ставовите (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) и (13) ста-

нуваат ставови (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) и (14). 
 

Член 2 
Во членот 7 став (2) точките 4, 5 и 6 стануваат точ-

ки 3, 4 и 5. 
По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи: 
“6) постои негативно мислење од страна на Минис-

терството за внатрешни работи во однос на издавањето 
на  работната дозвола.“  

 
Член 3 

По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи: 
 

“Надомест за посебни трошоци 
Член 36-а 

(1) Надоместокот за посебни трошоци треба да се 
плати во однос на издавање на соодветниот тип на ра-
ботните дозволи и за услугите од страна на Агенцијата 
за вработување. 

(2) Надоместокот за посебни трошоци треба да се 
плати од страна на работодавачот за трошоците кои ги 
направила Агенцијата за вработување во постапката за 
издавање на работната дозвола, во врска со проверката 
на условите на пазарот на труд, собирање на потребни-
те податоци во постапката од други институции и во 
однос на чување на евиденцијата во согласност со овој 
закон.  

(3) Надоместокот за посебни трошоци за дополни-
телни услуги кои со писмено барање ќе ги побара 
странката треба да се платат од страна на работодава-
чот за трошоците кои ги направила Агенцијата за вра-
ботување во постапката на давање на тие дополнител-
ни услуги. 

(4) Надоместокот за посебни трошоци за електрон-
ско потсетување на странката или работодавачот за ис-
текот на валидноста на работната дозвола, која услуга 
со писмено барање ја побарала странката или работо-
давачот, треба да се плати од страна на странката, од-
носно работодавачот за трошоците кои ги направила 
Агенцијата за вработување во постапката на давање на 
услугата. 
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 (5) Висината на износот на посебните трошоци е 
реалниот трошок за документите и дополнителните ус-
луги кои ги дава Агенцијата за вработување. 

(6)  Висината на трошоците од ставовите (2), (3) и 
(4) на овој член, по предлог на Агенцијата за вработу-
вање, со посебен акт ги пропишува Владата на Репуб-
лика Македонија.  

(7) Посебните трошоци претставуваат извор на при-
ход на Агенцијата за вработување.“ 

 
Член 4 

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се 
донесе во рок од 60 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 5 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за вработување и работа на 
странци.  

 
Член 6 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PUNËSIM DHE 

PUNË TË TË HUAJVE 
 
 

Neni 1 
Në Ligjin për punësim dhe punë të të huajve ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 70/2007, 
05/2009, 35/10, 148/11 dhe 84/12), në nenin  4 pas 
paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:  

"(6) Të huajit të cilit i është lëshuar leje për punësim 
me të cilën është themeluar marrëdhënia e punës përmes 
formularit përkatës, pas skadimit të vlefshmërisë së lejes, 
Agjencia për Punësim me detyrë zyrtare do të bëjë 
ndërprerje edhe të marrëdhënies së punës.” 

Paragrafët (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) dhe (13)  
bëhen paragrafë (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) dhe (14).  

 
Neni 2 

Në nenin 7 paragrafi (2) pikat 4, 5 dhe 6 bëhen pika 3, 
4 dhe 5. 

Pas pikës 5 shtohet pikë e re 6, si vijon:  
 “6) ekziston mendim negativ nga Ministria e Punëve të 

Brendshme në lidhje me lëshimin e lejes për punë."  
 

Neni 3 
Pas nenit 36 shtohet nen i ri 36-a, si vijon: 
 

"Kompensimi për shpenzime të veçanta 
Neni 36-a 

(1) Kompensimi për shpenzime të veçanta, duhet të 
paguhet në lidhje me lëshimin e tipit përkatës të lejeve për 
punë dhe për shërbimet nga Agjencia për Punësim.  

(2) Kompensimi për shpenzime të veçanta, duhet të 
paguhet nga punëdhënësi për shpenzimet të cilat i ka bërë 
Agjencia për Punësim në procedurën për lëshimin e lejes 
për punë, në lidhje me kontrollimin e kushteve të tregut të 
punës, grumbullimin e të dhënave të nevojshme në 
procedurë nga institucione tjera dhe në lidhje me ruajtjen e 
evidencës në pajtim me këtë ligj.   

(3) Kompensimi për shpenzime të veçanta për shërbime 
plotësuese të cilat me kërkesë me shkrim do t’i kërkojë 
pala, duhet të paguhen nga punëdhënësi për shpenzimet të 
cilat i ka bërë Agjencia për Punësim në procedurën e 
dhënies së atyre shërbimeve plotësuese.  

(4) Kompensimi për shpenzime të veçanta për 
përkujtim elektronik të palës ose punëdhënësit për 
skadimin e vlefshmërisë së lejes për punë, shërbim të cilin 
me kërkesë me shkrim e ka kërkuar pala ose punëdhënësi, 
duhet të paguhet nga pala, respektivisht punëdhënësi për 
shpenzimet të cilat i ka bërë Agjencia për Punësim, në 
procedurën e dhënies së shërbimit.  

(5) Lartësia e shumës së shpenzimeve të veçanta është 
shpenzimi real për dokumentet dhe shërbimet plotësuese të 
cilat i jep Agjencia për Punësim.  

(6) Lartësinë e shpenzimeve nga paragrafët (2), (3) dhe 
(4) të këtij neni me propozim të Agjencisë për Punësim, me 
akt të veçantë i përcakton Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë.   

(7) Shpenzimet e veçanta paraqesin burim të të 
ardhurave të Agjencisë për Punësim.”  

 
Neni 4 

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në 
afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.   

 
Neni 5 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për punësim dhe punë të të huajve.   

 
Neni 6 

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

__________ 3534. 
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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за трговија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 24 октомври 2013 година. 

 
  Бр. 07-4098/1                            Претседател 

24 октомври 2013 година       на Република Македонија,                       
     Скопје                               Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ТРГОВИЈА 

 
Член  1 

Во Законот за трговија  („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 16/2004, 128/2006, 63/2007, 
88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/10, 
158/10, 36/11 и 53/11), во членот 23-а  по ставот 8  се 
додаваат три нови става 9, 10 и 11, кои гласаат: 

“Министерството за економија 30 дена пред исте-
кот на рокот на важноста на претходно издадена ли-
ценца го потсетува носителот на лиценцата за перио-
дот на важноста на истата. 

Потсетувањето се врши преку доставување на елек-
тронска порака на е-маил адресата  од тековната сос-
тојба на правното лице.  


