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Neni 13 
Dispozitat e nenit 47 paragrafi 3 dhe nenit 61 paragrafi 

2 të Ligjit për mbrojtje sociale ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 79/2009, 36/11, 51/11, 
166/12, 15/13 , 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14 dhe 
116/14) nuk do të zbatohen në periudhën nga 1 janari deri 
më 31 dhjetor 2015. 

Lartësia e ndihmës sociale në para e përcaktuar në 
nenin 47 paragrafi 1 të  Ligjit për mbrojtje sociale ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 79/2009, 
36/11,  51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13,  187/13, 
38/14,  44/14  dhe 116/14) dhe lartësia e ndihmës së 
përhershme në para e përcaktuar në nenin 61 paragrafin 1 
alineja 1 të Ligjit për mbrojtje sociale ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 79/2009, 36/11, 51/11, 
166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14 dhe 
116/14) rritet për 5%. 

Rritja nga paragrafi 2 i këtij neni do të kryhet duke 
filluar me pagesën e ndihmës sociale në para dhe ndihmës 
së përhershme në para në muajin korrik të vitit 2015.  

 
Neni 14 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për mbrojtjen sociale.  

 
Neni 15 

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

___________ 

5573. 
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 ИЗМЕНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

минимална плата во Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 1 декември 2014 година. 
   
   Бр. 07 – 4449/1                             Претседател 
1 декември 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 ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА 
ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за минимална плата во Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
брoj 11/12 и 30/14), членот 7 се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 8.000 до 9.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ра-
ботодавач доколку по констатирана состојба за испла-
тена плата под минималната плата на работникот, во 
рок од седум дена, не му исплати минимална плата во 
висина утврдена според одредбите од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ра-
ботодавач доколку во рок од една година го повтори 
прекршокот од ставот (1) на овој член, а државниот 
инспектор за труд ќе донесе решение за забрана на ра-
ботата на  работодавачот во траење од 15 дена за кој 
период ќе биде обврзан да исплати минимална плата и 
социјални придонеси за вработените. 

(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на одговорното ли-
це кај работодавачот за прекршокот од ставот (1) на 
овој член.“ 

 
Член 2 

Одредбите за висината на минималната плата од 
член 1 став 2, членовите 3 и 4 од Законот за изменува-
ње на Законот за минимална плата („Службен весник 
на Република Македонија” брoj 30/14) отпочнуваат да 
се применуваат со исплата на јануарската плата во со-
одветната тековната година.  

 
Член 3 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за минимална плата во Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 4 

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

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PAGË 

MINIMALE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 
Neni 1 

Në Ligjin për pagë minimale në Republikën e 
Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 11/12 dhe 30/14), neni 7 ndryshohet si 
vijon: 

“(1) Gjobë në shumë prej 8 000 deri në 9 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
punëdhënësit nëse pas gjendjes së konstatuar për pagë të 
paguar nën pagën minimale të punëtorit, në afat prej shtatë 
ditësh, nuk i paguan pagë minimale në lartësi të përcaktuar 
sipas dispozitave të këtij ligji. 

(2) Gjobë në shumë prej 9 000 deri në 10 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
punëdhënësit nëse në afat prej një viti e përsërit 
kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, kurse 
inspektori shtetëror i punës do të miratojë aktvendim për 
ndalimin e punës së punëdhënësit në afat prej 15 ditësh 
periudhë për të cilën do të obligohet të paguajë pagë 
minimale dhe kontribute sociale për të punësuarit. 

(3) Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës 
te punëdhënësi për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij 
neni." 

 
Neni 2 

Dispozitat për lartësinë e pagës minimale nga neni 1 
paragrafi 2, nenet 3 dhe 4 të Ligjit për ndryshimin e Ligjin 
për pagë minimale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 30/14) fillojnë të zbatohen me pagim 
të pagës së janarit në vitin rrjedhës përkatës.  
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Neni 3 
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për pagë minimale në Republikën e 
Maqedonisë. 

 
Neni 4 

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

____________ 

5574. 
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 ПРОДАЖ-
БА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРА-
ДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за продажба и давање под закуп на де-
ловните згради и деловните простории на Република 
Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 1 декември 2014 година. 
   
     Бр. 07 – 4450/1                         Претседател 
1 декември 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕ-
ЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за продажба и давање под закуп на де-

ловните згради и деловните простории на Република 
Македонија „Службен весник на Република Македо-
нија“ број 13/13, 69/13, 27/14 и 42/14), во членот 5 став 
(6) алинејата 2 се менува и гласи: 

„- вкупната почетна цена за деловниот простор кој 
е предмет на продажба, односно вкупната почетна цена 
за годинашна закупнина на деловниот простор кој се 
дава под закуп,“ 

Алинејата 6 се менува и гласи: 
„– банкарска гаранција за сериозност на понуда во 

висина од 2 % од проценетата вредност на деловниот 
простор,“ 

Алинејата 7 се менува и гласи: 
„– обврската на најповолниот понудувач да ги уп-

лати средствата во рок од 15 дена од денот на приемот 
на писменото известување за избор, во спротивно нема 
да се пристапи кон склучување на договор, а банкар-
ската гаранција за сериозност на понудата ќе биде ак-

тивирана и на понудувачот ќе му се изрече забрана за 
учество во постапките за јавно наддавање за отуѓување 
или давање под закуп на деловни простории во период 
од една година од денот на изрекувањето на забра-
ната,“ 

Ставот (7) се менува и гласи: 
„Висината на вкупната почетна цена на јавното на-

давање за продажба на деловен простор не може да би-
де пониска од утврдената пазарна вредност на деловни-
от простор, а висината на вкупната почетна цена на за-
купнината изнесува 0,5 % од проценетата вкупна вред-
ност за месечна закупнина на деловниот простор.“ 

Ставот (8) се брише. 
 

Член 2 
Во членот 6 став (4) во првата реченица по зборот 

„наддавање“ се додаваат зборовите: „се поднесува по 
електронски пат и“. 

Ставот (7) се менува и гласи: 
„(7) Банкарската гаранција за сериозност на пону-

дата за учество на јавното наддавање му се враќа на 
подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот 
на одржувањето на јавното наддавање, а банкарската 
гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во 
рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума 
постигната на јавното наддавање.“ 

 
Член 3 

По членот 6 се додава нов члена 6-а кој гласи: 
 

„Член 6-а 
(1) Доколку субјектите од член 2 на овој закон кои 

продаваат или даваат под закуп деловен простор во об-
јавата пропишат и други услови за учество, освен пода-
тоците од член 5 став (6) од овој закон, задолжително 
бараат согласност од Советот за јавни набавки (во по-
натамошниот текст: Советот) доколку пет или помалку 
од пет домашни и пет или помалку од пет странски 
субјекти можат да ги исполнат тие услови од објавата.  

(2) Доколку од анализата на пазарот произлезе дека 
пет или помалку од пет домашни субјекти и пет или 
помалку од пет странски субјекти можат да ги испол-
нат условите од објавата, пред објавување на објавата, 
овластените лица на субјектите од член 2 на овој закон 
кои ги дефинираат условите за учество, се должни да 
изготват соодветно образложение за потребата од пра-
вење на анализа, за што се изготвува извештај  кој се 
доставува до одговорното лице на субјектот од став (1) 
на овој член, врз основа на кој се доставува барање за 
добивање согласност од Советот. 

(3) Во прилог на писменото барање кое се доставу-
ва до Советот, субјектите од став (1) на овој член дос-
тавуваат извештај за потребата од обезбедување на сог-
ласност и образложение за причините за утврдување на 
предвидените услови, како и објавата која треба да ја 
користи во постапката за продажба или давање под за-
куп на деловниот простор.  

(4) Советот може да побара од субјектите од став 
(1) на овој член да достават дополнителна документа-
ција или дополнение на образложението во рок ут-
врден од страна на Советот. 

(5) Советот ќе одговори на барањето од став (2) на 
овој член во рок од десет работни дена од денот на 
прием на истото, односно десет работни дена од доби-
вањето на дополнителната документација или дополне-
нието на образложението. 


