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(2) Nëse i siguruari nga paragrafi (1) i këtij neni nuk ka
stazh të përcaktuar të plotë të sigurimit pas 1 janarit 1989,
për plotësimin e kushteve për realizimin e të drejtës së
pensionit sipas pleqërisë, do të llogaritet koha e kaluar në
sigurim sipas Ligjit për sigurim sipas pleqërisë të bujqve,
nëse ka qenë i lajmëruar në sigurim dhe kontributi për atë
sigurim është paguar kur ka qenë në fuqi Ligji për sigurim
sipas pleqërisë të bujqve dhe nëse kryen pagesë të
kontributit për sigurim pensional dhe invalidor për
periudhën pas 1 janarit 1989, deri te plotësimi i kushtit prej
15 vjet stazh të sigurimit nëse ka qenë i lajmëruar në
sigurim të detyrueshëm social pas 1 janarit 1989.”
Neni 6
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa dispozitat
nga neni 5 nga ky ligj do të fillojnë të zbatohen prej 1
janari 2016.
__________
4162.
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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО
ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 август 2015 година.
Бр. 08-3700/1
24 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија”
број 11/12), во членот 82 став (1) зборовите: „2000 до“
се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:
„ Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
друштвото за осигурување ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во
друштвото за осигурување.“
Член 2
Во член 83 во ставот (1) зборовите:„ 10.000 до“ се
бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
друштвото за осигурување ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во
друштвото за осигурување.“
Член 3
Во член 84 во ставот (1) зборовите:„ 30.000 до„ се
бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„ Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
друштвото за осигурување ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во
друштвото за осигурување.“
Член 4
Во член 85 во ставот (1) зборовите: „2000 до“ се
бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
пензиското друштво ќе му се изрече за прекршокот од
ставот (1) на овој член на одговорното лице во пензиското друштво.“
Член 5
Во член 86 воставот (1) зборовите: „10.000 до“ се
бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
пензиското друштво ќе му се изрече за прекршокот од
ставот (1) на овој член на одговорното лице во пензиското друштво.“
Член 6
Во член 87 во ставот (1) зборовите: „30.000 до“ се
бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
пензиското друштво ќе му се изрече за прекршокот од
ставот (1) на овој член на одговорното лице во пензиското друштво.“
Член 7
Во член 88 воставот (1) зборовите: „5.000 до“ се
бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
друштво за застапување во осигурување или на осигурително брокерско друштво ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице
во друштво за застапување во осигурување или на осигурително брокерско друштво.“
Член 8
Во член 89 во ставот (1) зборовите: „10.000 до“ се
бришат.
Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
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„ Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
Фондот на ПИОМ ќе му се изрече за прекршокот од
ставот (1) на овој член на одговорното лице во Фондот
на ПИОМ.
За прекршоците предвидени во став (1) на овој
член надлежен орган за водење на прекршочна постапка и изрекување на прекршочна санкција е надлежниот суд.“

Neni 4
Në nenin 85 në paragrafin (1) fjalët: "2 000 deri në"
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
shoqërinë pensionale do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në shoqërinë e
sigurimit."

Член 9
По членот 89 се додава нов член 89-а, кој гласи:

Neni 5
Në nenin 86 në paragrafin (1) fjalët: "10 000 deri në"
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shume prej 30% të gjobës së matur për
shoqërinë pensionale do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në shoqërinë e
sigurimit."

„Член 89-а
Одмерувањето на висината на глобата за правните
лица се врши согласно Законот за прекршоците.“.
Член 10
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско
осигурување.
Член 11
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
PAGESË TË PENSIONEVE DHE KOMPENSIMEVE
TË PENSIONEVE TË SIGURIMIT PENSIONAL
ME FINANCIM KAPITAL
Neni 1
Në Ligjin për pagesë të pensioneve dhe kompensimeve
të pensioneve të sigurimit pensional me financim kapital
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
11/12), në nenin 82 në paragrafin (1) fjalët: "2 000 deri
në" shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
shoqërinë për sigurim do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në shoqërinë e
sigurimit."
Neni 2
Në nenin 83 në paragrafin (1) fjalët: "10 000 deri në"
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
shoqërinë për sigurim do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në shoqërinë e
sigurimit."
Neni 3
Në nenin 84 në paragrafin (1) fjalët:" "30.000 deri në"
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% te gjobës se matur për
shoqërinë për sigurim do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës ne shoqërinë e
sigurimit."

Neni 6
Në nenin 87 në paragrafin (1) fjalët: "30 000 deri në"
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
shoqërinë pensionale do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në shoqërinë e
sigurimit."
Neni 7
Ne nenin 88 në paragrafin (1) fjalët: "5 000 deri në"
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
shoqërinë e përfaqësimit në sigurim ose për shoqërinë
brokere të sigurimit do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në shoqërinë e
përfaqësimit në sigurim ose në shoqërinë brokere të
sigurimit."
Neni 8
Në nenin 89 në paragrafin (1) fjalët: "10 000 deri në"
shlyhen.
Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
Fondin e SPIM do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në Fondin e
SPIM.
Për kundërvajtjet e parapara në paragrafin (1) të këtij
neni organ kompetent për udhëheqjen e procedurës për
kundërvajtje dhe shqiptim të sanksionit për kundërvajtje
është gjykata kompetente."
Neni 9
Pas nenit 89 shtohet nen i ri 89-a, si vijon:
"Neni 89-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.".
Neni 10
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për pagesë të pensioneve dhe kompensimeve
pensionale të sigurimit pensional me financim kapital.
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Neni 11
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4163.
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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 август 2015 година.
Бр. 08-3701/1
24 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА
Член 1
Во Законот за вработување на инвалидни лица
(“Службен весник на Република Македонија” брoj
44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008,
161/2008, 99/2009, 136/11 и 129/15), во член 20 во ставот 1 зборовите: „1.800 до” се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
заштитното друштво ќе му се изрече за прекршокот од
ставот 1 на овој член на одговорното лице во заштитното друштво.”
Член 2
Во членот 20-а став 1 зборовите: „1.800 до” се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
1 на овој член на одговорното лице во правното лице.”
Член 3
Во членот 21 став 1 зборовите: „1.800 до” се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
1 на овој член на одговорното лице во правното лице.”

Член 4
Членот 22 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 2000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на работодавецот ако средствата добиени од Посебниот фонд не ги користи согласно со членот 16-а став 6 од овој закон.
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
1 на овој член на одговорното лице кај работодавецот.
Глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на инвалидното лице кое самостојно врши дејност како трговец
поединец ако средствата добиени од Посебниот фонд
не ги користи согласно со членот 16-а став 6 од овој закон.
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за инвалидното лице кое самостојно врши дејност како трговец поединец ќе му се изрече за прекршокот од ставот
3 на овој член на одговорното лице кај трговецот поединец.“
Член 5
Членот 23 се брише.
Член 6
Членот 24 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе се му се изрече на директорот на
Агенцијата ако додели средства спротивно од членот
16 ставови 2, 5 и 7 од овој закон.“
Член 7
Членот 24-а се менува и гласи:
„За прекршоци предвидени во овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“
Член 8
По членот 24-а се додава нов член 24-б, кој гласи:

„Член 24-б
Одмерувањето на висината на глобата за правните
лица и трговец поединец се врши согласно Законот за
прекршоците.“

Член 9
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за вработување на инвалидни
лица.
Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

