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Neni 8 
Në nenin 199 pika 1 pas fjalëve "ata" shtohen fjalët: 

"dhe për personat për të cilët paguan kompensim në bazë të 
marrëveshjes për vepër dhe/ose marrëveshjes autoriale ose 
marrëveshjes tjetër me të cilën është caktuar kompensim 
për punën e kryer që në shumë neto është më i lartë nga 
shuma e rrogës minimale të përcaktuar me ligj.". 

Në pikën 6 pika në fund të fjalisë ndryshohet me 
pikëpresje. 

Pas pikës 6 shtohet pikë e re 7, si vijon: 
"7. personat nga neni 11 paragrafi (1) pika 15 të këtij 

ligji nëse kompensimin në bazë të marrëveshjes në vepër 
dhe/ose marrëveshjes autoriale ose marrëveshjes tjetër me 
të cilën është përcaktuar kompensim për punën e kryer që 
në shumë neto është më i lartë nga shuma e rrogës 
minimale e përcaktuar me ligj i paguan person fizik - vetë 
për vete". 

 
Neni 9 

Pas nenit 207 shtohet nen i ri 207-a, si vijon: 
 

"Neni 207-a 
(1) Fondi përpilon pasqyrë me të dhëna nga evidenca 

amë e të siguruarve për çdo të siguruar i cili është i 
paraqitur në sigurim të obligueshëm social dy herë në vit e 
më së voni deri më 15 shkurt dhe më së voni deri në 15 
korrik çdo vit. Pasqyra përmban: të dhëna për regjistrime 
dhe çregjistrime nga sigurimi; të dhëna për stazhin 
pensional; të dhëna për periudha të sigurimit; të dhëna për 
orë të punës, përkatësisht të sigurimit; të dhëna për rroga, 
përkatësisht baza të sigurimit; të dhëna për stazh të 
sigurimit i cili llogaritet me kohëzgjatje të zmadhuar, të 
dhëna për periudha të përfunduara të sigurimit të 
përfunduara në shtet tjetër. 

(2) Fondi në afat prej tri ditësh propozimin nga 
paragrafi (1) i këtij neni e dorëzon te obliguesi për 
paraqitjen e të dhënave, personi i vetëpunësuar ose bujku 
individual në letër ose në formë elektronike në pajtim me 
rregullat me të cilat rregullohet mbrojtja e të dhënave 
personale. 

(3) Pas marrjes së pasqyrës nga paragrafi (1) i këtij 
neni, punëdhënësi i cili është obligues për paraqitjen e të 
dhënave, është i obliguar që menjëherë të siguruarit t'i 
dorëzojë pasqyrë në letër ose në formë elektronike në 
pajtim me rregullat me të cilat rregullohet mbrojtja e të 
dhënave personale. 

(4) Fondi është i obliguar që të sigurojë formë 
elektronike dhe qasje nëpërmjet të internetit të të dhënave 
nga evidenca amë e të siguruarve që do të jepet pas 
pëlqimit paraprak me shkrim nga i siguruari. 

(5) Fondi më afërsisht i rregullon formën dhe 
përmbajtjen e pasqyrës së të dhënave nga evidenca amë e 
të siguruarve". 

 
Neni 10 

Në nenin 221 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 
si vijon: 

"(3) Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
punëdhënësit nëse nuk vepron në pajtim me nenin 207-a 
paragrafin (3) të këtij ligji". 

Në paragrafin (5) pas numrit "(6)" shtohen fjalët: "edhe 
nenet 207-a paragrafët (1) dhe (5) dhe 132-a të këtij ligji". 

Paragrafët (3), (4) dhe (5) të këtij neni bëhen paragrafë 
(4), (5) dhe (6). 

Neni 11 
Aktet nënligjore miratimi i të cilave është përcaktuar 

me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita 
e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Neni 12 
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor.  

                            
Neni 13 

Ky lig hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa 
dispozitat e neneve 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 8 të këtij ligji do të 
fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2015, dispozitat e nenit 7 
paragrafët (3) dhe (4) do të fillojnë të zbatohen nga 1 
qershori 2015, dispozitat e nenit 9 paragrafët (1), (2) dhe 
(3) do të fillojnë të zbatohen nga 1 shkurti 2015, përveç 
paragrafit (4) i cili do të fillojë të zbatohet nga 1 qershori 
2015. 

__________ 
3392. 

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 24 јули 2014 година. 

   
   Бр. 07 – 2983/1                             Претседател 
24 јули 2014 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 
Со Законот за вработувањето и осигурување во слу-

чај 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, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14 
и 44/14), во членот 53 по ставот 5 се додава нов став 6, 
кој гласи: 

“Невработено лице или друго лице кое што бара ра-
бота не може да биде евидентирано во регистрите до-
колку има склучено договор за дело, авторски договор 
или друг договор за кој се плаќаат придонеси од задол-
жително социјално осигурување согласно со закон за 
периодот за кој е склучен договорот.“ 
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Член 2 
Во членот 100 став 3, по зборот “лице“ се додаваат 

зборовите: “или друго лице кое бара работа“.  
 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,,Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе започне да се применува од 1 јануари 
2015 година. 

 
L I GJ 

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PUNËSIM DHE 
SIGURIM NË RAST TË PAPUNËSISË 

 
 

Neni 1 
Me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të 

papunësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 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, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14 dhe 
44/14), në nenin 53 pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri 6, 
si vijon: 

"Personi i papunë ose personi tjetër i cili kërkon punë 
nuk mund të evidentohet në regjistra nëse ka lidhur 
marrëveshje për vepër, marrëveshje autoriale ose  
marrëveshje tjetër për të cilën paguhen kontribute nga 
sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me ligjin për 
periudhën për të cilën është lidhur marrëveshja."  

 

Neni 2 

Në nenin 100 paragrafi 3, pas fjalës "personi" shtohen 

fjalët: "ose personi tjetër i cili kërkon punë".  

 

Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë, ndërsa do 

të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2015. 

____________ 

3393. 

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 ДОПОЛ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за здравственото осигурување, 

 што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 јули 2014 година. 

   

   Бр. 07 – 2984/1                             Претседател 

24 јули 2014 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  

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Законот за здравственото осигурување (,,Служ-

бен весник на  Република Македонија”, број 25/2000, 

34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 

37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 

67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 

187/13, 43/14, 44/14 и 97/14) во членот 5 став 1 по точ-

ката 1-а се додава нова точка 1-б, која гласи: 

„1-б) лице кое остварува приходи од извршување 

физичка и/или интелектуална работа, врз основа на до-

говор за дело и/или авторски договор или друг договор 

со кој е определен надоместок за извршената работа 

кој во нето износ е повисок од износот на минималната 

плата утврдена со закон;“    

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 

2015 година. 

____________ 

 

L I GJ 

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM 

SHËNDETËSOR 

 

Neni 1 

Në Ligjin për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë", numër 25/2000, 34/2000, 

96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 

18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 

50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 

44/14 dhe 97/14) në nenin 5 paragrafi 1 pas pikës 1-a 

shtohet pikë e re 1-b, si vijon: 

 “1-b) personi i cili realizon të hyra nga kryerja e punës 

fizike dhe/ose intelektuale, në bazë të marrëveshjes për 

vepër dhe/ose marrëveshjes autoriale ose marrëveshje tjetër 

me të cilën është përcaktuar kompensim për punën e kryer 

që në shumë neto është më i lartë se shuma e rrogës 

minimale të përcaktuar me ligj;”   

 

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse do 

të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2015. 

____________ 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3394. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеа 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-

лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 

и член 1а  од Законот за помилување ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 20/93 и 12/2009), Прет-

седателот на Република Македонија донесе 


