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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

2914.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУ-

ВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ 
НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за вработувањето и осигурување во слу-
чај на невработеност,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 28 јуни 2016 година.

 
Бр. 08-3006/1 Претседател

28 јуни 2016 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 ВРАБОТУВАЊЕТО 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 37/97, 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, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15 и 
27/16), во членот 98-г став 1 по алинејата 1 се додава 
нова алинеја 2, која гласи:

„- невработеното лице кое сака да го вработи, во по-
следните две години, да не било претходно вработено 
кај работодавач кој има сопственичка, организациска 
или управувачка поврзаност со работодавачот кој ќе ко-
ристи мерка за ослободување од плаќање на придонеси 
од задолжително социјално осигурување и/или персона-
лен данок на доход;“.

Во алинејата 2 која станува алинеја 3 датата „15 
март 2015” се заменува со датата „15 мај 2016”.

Член 2
Во членот 98-ѓ став 1 во алинеја 2 по зборот  „го-

дини” се додава запирка и зборовите: „кое најмалку 
три месеци пред вработувањето немало заснован рабо-
тен однос согласно со мерката предвидена во овој 
член”.

Член 3
Во членот 98-е став 4 се менува и гласи: 
 „Работодавачот е должен да не го намали вкупниот 

број на вработени за кои не користи ослободување за 
целиот период за кој е ослободен од плаќање на придо-
несите за задолжително социјално осигурување и/или 
персонален данок на доход, освен во случаи на смрт 
или пензионирање, а во спротивно е должен да го вра-
ти целиот износ на средствата за коишто бил ослобо-
ден во периодот до намалувањето на бројот на вработе-
ните.”.

Ставот 5 се брише.
По ставот 6 кој станува став 5 се додава нов став 6, 

кој гласи:
„Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор 

инспекторот за труд утврдил дека работодавачот сто-
рил неправилност од одредбите на овој закон, работода-
вачот нема да може повеќе да поднесува барање за ос-
лободување од плаќање на придонесите за задолжител-
но социјално осигурување и/или персонален данок на 
доход, согласно со овој закон.”.

Член 4
Во членот 98-ж по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи:
„Агенцијата на 1 и 15 во месецот врши проверка на 

бројот на вработените кај работодавачот кој ги користи 
мерките од членовите 98-г, 98-д и  98-ѓ од овој закон и 
доставува податоци до Управата за јавни приходи.”.

Ставот 3 станува став 4.

Член 5
Барањата за ослободување од плаќање на придоне-

си од задолжително социјално осигурување и/или пер-
сонален данок на доход ќе можат да се поднесат најдоц-
на во рок од една година од денот на влегувањето во си-
ла на овој закон, во кој период ќе треба да започне и ко-
ристењето на ослободување од плаќање на придонеси 
од задолжително социјално осигурување и/или персона-
лен  данок  на доход по поднесеното барање.

Член 6
Остварените права по поднесените барања за осло-

бодување од плаќање на придонеси од задолжително 
социјално осигурување и/или персонален данок  на до-
ход остварени до денот на влегувањето во сила на овој 
закон, ќе продолжат да се користат под услови и на на-
чин согласно со Законот за изменување и дополнување 
на Законот за вработувањето и осигурување во случај 
на невработеност („Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 56/15).

Член 7
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за вработувањето и осигурува-
ње во случај на невработеност.

Член 8
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 PUNËSIM DHE SIGURIM  NË RAST TË 
PAPUNËSISË

Neni 1
Në 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, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 
147/15, 154/15 dhe 27/16) në nenin 98-g në paragrafin 1 pas 
alinesë 1 shtohet alineja e re 2, si vijon: 

„- personi i papunësuar të cilin dëshiron ta punësojë, në 
dy vitet e fundit, të mos ketë qenë i punësuar paraprakisht 
tek punëdhënës i cili ka lidhshmëri pronësore, organizuese 
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ose menaxhuese me punëdhënësin i cili do të shfrytëzojë 
masë për lirim nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i 
detyrueshëm social dhe/ose tatim persona mbi të 
ardhurat;”. 

Në alinenë 2 e cila bëhet aline 3:  data “15 mars 2015” 
zëvendësohen me datën “15 maj 2016”.

Neni 2
Në nenin 98-gj në paragrafin 1 në alinenë 2 pas fjalës 

“vite” shtohet presje dhe fjalët: “i cili së paku tre muaj para 
punësimit nuk ka pasur të themeluar marrëdhënie pune në 
pajtim me masën e paraparë në këtë nen”.

Neni 3
Në nenin 98-e paragrafi 4 ndryshon si vijon:  
“Punëdhënësi është i detyruar të mos e zvogëloj numrin 

e përgjithshëm të të punësuarve për të cilët nuk shfrytëzon 
lirim për të gjithë periudhën për të cilin është i liruar nga 
pagesa e kontributeve për sigurim të detyrueshëm social 
dhe/ose tatim personal mbi të ardhurat, përveç në raste të 
vdekjes ose pensionimit, kurse në të kundërtën është i 
detyruar ta kthejë të gjithë shumën e mjeteve për të cilat ka 
qenë i liruar në periudhën deri në zvogëlimin e numrit të të 
punësuarve.”

Paragrafi 5 shlyhet.
Pas paragrafit 6 i cili bëhet paragraf 5 shtohet paragraf i 

ri 6, si vijon: 
“Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese 

inspektori i punës ka konstatuar se punëdhënësi ka kryer 
parregullsi nga dispozitat e këtij ligji, punëdhënësi nuk do 
të mund më tej të parashtrojë kërkesë për lirim nga pagesa 
e kontributeve për sigurim të detyrueshëm social dhe/ose 
tatim personal mbi të ardhurat, në pajtim me këtë ligj.”.

Neni 4
Në nenin 98-zh pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, 

si vijon: 
“Agjencia më 1 dhe 15  të muajit bën kontrollin e 

numrit të të punësuarve tek punëdhënësi i cili i shfrytëzon 
masat nga nenet 98-g, 98 - d dhe 98-gj të këtij ligji dhe 
dorëzon të dhëna te Drejtoria e të Hyrave Publike.”. 

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4. 

Neni 5
Kërkesat për lirim nga pagesa e kontributeve nga 

sigurimi i detyrueshëm social dhe/ose tatimi personal mbi 
të ardhurat do të mund të parashtrohen më së voni në afat 
nga një vit nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, periudhë 
në të cilën do të duhet të fillojë dhe shfrytëzimi i lirimit 
nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm 
social dhe/ose tatimi personal mbi të ardhurat pas kërkesës 
së parashtruar. 

Neni 6
Të drejtat e realizuara sipas kërkesave të parashtruara 

për lirim nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i 
detyrueshëm social dhe/ose tatimi personal mbi të ardhurat 
të realizuara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do 
të vazhdojnë të shfrytëzohen nën kushte dhe në mënyrë në 
pajtim me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 
për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 56/15).

Neni 7
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë. 

Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2915.

Врз основа на член 44  став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија,  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИ-
ТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари - книги, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на  Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ – Битола.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охрид-
ски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр.42-4733/1 Заменик на претседателот
21 јуни 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

________

2916.
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија,  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА УНИВЕРЗИ-
ТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движната ствар-книга и тоа:


