ɋɬɪ. 48 - Ȼɪ. 166

26 ɞɟɤɟɦɜɪɢ 2012

VI. KRYERJA E KONTROLLIT TË SË DREJTES PËR
DERGIMIN E PUNETOREVE
Neni 18
Shfrytezuesi i të drejtes për dergimin e punetoreve detyrohet që t’i respektoje dispozitat e Marreveshjes apo
Kontrates për dergim, ketij ligj dhe rregullat e pergjithshme
për marredhenie pune lidhur me dergimin e punetoreve në
shtet tjeter.
Neni 19
Shfrytezuesi i të drejtes për dergimin e punetoreve detyrohet që ta njoftoje ministrine kompetente për ceshtje nga
sfera e punes për daten e fillimit të shfrytezimit të së drejtes për dergim.
Me qellim që të ndiqet shfrytezimi i të drejtes për dergim, shfrytezuesi i të drejtes për dergim detyrohet që çdo
tre muaj të dorezoje në ministrine kompetente për ceshtje
nga sfera e punes, pasqyra-lista të punetoreve të derguar.
Evidencen lidhur me shfrytezimin e të drejtes për dergimin e punetoreve, e mban ministria kompetente për
ceshtje nga sfera e punes.
Komisioni, me kerkese të Qeverise së Republikes së
Maqedonise e informon të njejten për ndarjen dhe shfrytezimin e të drejtes së punetoreve të derguar sipas shoqerive
tregtare.
Neni 20
Mbikeqyrje dhe kontroll mbi zbatimin e ketij ligji kryen ministria kompetente për ceshtje nga sfera e punes Inspektorati Shteteror i Punes.
Neni 21
Nese nepermjet kontrollit apo në menyre tjeter konstatohet, nga ministria kompetente për ceshtjet nga sfera e punes Inspektorati Shteteror i Punes, se shfrytezuesi i të drejtes për
dergim ia ka kaluar pjesen apo të drejten e plote për dergim
shoqerise tjeter tregtare apo puneson më teper punetore nga
numri që i eshte ndare, puneson punetore në kundershtim me
ligjin, apo punetorit nuk ia paguan rrogen që eshte parapare në
marreveshjet e lidhura paraprake dhe në raste tjera kur vepron
në kundershtim me ligjin, Marreveshjen apo Kontraten, e informon Komisionin dhe Komisioni miraton vendim për perjashtimin e asaj shoqerie nga e drejta për dergim të punetoreve, më së gjati për tre vitet e ardhshme.
VII. DISPOZITA E FUNDIT
Neni 22
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
3944.
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɱɥɟɧɨɬ 75 ɫɬɚɜɨɜɢ 1 ɢ 2 ɨɞ ɍɫɬɚɜɨɬ ɧɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥɨɬ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢ ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥɨɬ ɧɚ ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢɡɞɚɜɚɚɬ
ɍɄȺɁ
ɁȺ ɉɊɈȽɅȺɋɍȼȺȵȿ ɇȺ ɁȺɄɈɇɈɌ ɁȺ ɂɁɆȿɇɍȼȺȵȿ
ɂ ȾɈɉɈɅɇɍȼȺȵȿ ɇȺ ɁȺɄɈɇɈɌ ɁȺ ȿȼɂȾȿɇɐɂɂɌȿ
ɈȾ ɈȻɅȺɋɌȺ ɇȺ ɌɊɍȾɈɌ
ɋɟ ɩɪɨɝɥɚɫɭɜɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɢɡɦɟɧɭɜɚʃɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢɢɬɟ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɬɪɭɞɨɬ,
ɲɬɨ ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɝɨ ɞɨɧɟɫɟ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɚɬɚ ɨɞɪɠɚɧɚ ɧɚ 24 ɞɟɤɟɦɜɪɢ 2012 ɝɨɞɢɧɚ.
Ȼɪ. 07-5261/1
24 ɞɟɤɟɦɜɪɢ 2012 ɝɨɞɢɧɚ
ɋɤɨɩʁɟ

ɉɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ,
Ȯɨɪɝɟ ɂɜɚɧɨɜ, ɫ.ɪ.

ɉɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚ ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ,
Ɍɪɚʁɤɨ ȼɟʂɚɧɨɫɤɢ, ɫ.ɪ.

ɁȺɄɈɇ
ɁȺ ɂɁɆȿɇɍȼȺȵȿ ɂ ȾɈɉɈɅɇɍȼȺȵȿ ɇȺ ɁȺɄɈɇɈɌ
ɁȺ ȿȼɂȾȿɇɐɂɂɌȿ ɈȾ ɈȻɅȺɋɌȺ ɇȺ ɌɊɍȾɈɌ
ɑɥɟɧ 1
ȼɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢɢɬɟ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɬɪɭɞɨɬ
(„ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ“ ɛɪɨʁ
16/2004, 102/2008 ɢ 17/11), ɜɨ ɱɥɟɧɨɬ 1 ɫɬɚɜ 2 ɩɨ ɬɨɱɤɚɬɚ 1 ɫɟ ɞɨɞɚɜɚ ɧɨɜɚ ɬɨɱɤɚ 1-a, ɤɨʁɚ ɝɥɚɫɢ:
„1-a. ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞ
Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ;".
ȼɨ ɬɨɱɤɚɬɚ 4 ɩɨ ɡɛɨɪɨɬ „ɥɢɰɚ” ɫɟ ɞɨɞɚɜɚɚɬ ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ: „ɢ ɞɪɭɝɢ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɛɚɪɚɚɬ ɪɚɛɨɬɚ”.
ɑɥɟɧ 2
ȼɨ ɱɥɟɧɨɬ 2 ɫɬɚɜ 2 ɩɨ ɡɛɨɪɨɬ „ɪɚɛɨɬɨɞɚɜɰɢɬɟ” ɫɟ
ɞɨɞɚɜɚɚɬ ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ: „ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ
ʁɚɜɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞ Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ”, ɚ ɩɨ
ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ: „ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɥɢɰɚ” ɫɟ ɞɨɞɚɜɚɚɬ ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ: „ɢ ɞɪɭɝɢ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɛɚɪɚɚɬ ɪɚɛɨɬɚ”.
ɑɥɟɧ 3
ɉɨ ɱɥɟɧɨɬ 6 ɫɟ ɞɨɞɚɜɚ ɧɨɜ ɧɚɫɥɨɜ ɢ ɧɨɜ ɱɥɟɧ-6 ɚ,
ɤɨɢ ɝɥɚɫɚɬ:
"1-a. ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞ
Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ
ɑɥɟɧ 6-ɚ
ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞ
Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ, ɝɢ ɫɨɞɪɠɢ ɫɥɟɞɧɢɜɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ:
1) ɢɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ;
2) ɞɚɬɭɦ ɧɚ ɪɚɼɚʃɟ;
3) ɩɨɥ;
4) ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɦɚɬɢɱɟɧ ɛɪɨʁ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢɧɨɬ (ȿɆȻȽ);
5) ɞɚɧɨɱɟɧ ɛɪɨʁ ɧɚ ɥɢɰɟɧɰɢɪɚɧɢɬɟ ɚɝɟɧɰɢɢ ɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɱɢɬɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɢɬɟ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ;
6) ɚɞɪɟɫɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɢɥɢ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɠɢɜɟɚɥɢɲɬɟ
(ɜɨ ɞɪɭɝɢ ɡɟɦʁɢ ɢ ɞɪɠɚɜɟɧ ɤɨɞ);
7) ɞɪɠɚɜʁɚɧɫɬɜɨ;
8) ɫɬɚɬɭɫ (ɭɱɟɧɢɤ ɜɨ ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɭɞɟɧɬ,
ɜɪɚɛɨɬɟɧ, ɫɚɦɨɜɪɚɛɨɬɟɧ, ɩɟɧɡɢɨɧɟɪ, ɡɟɦʁɨɞɟɥɟɰ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɥɢɰɟɬɨ ɫɟ ɢɡʁɚɫɧɢ);
9) ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ ɧɚ ɟɬɧɢɱɤɚ ɡɚɟɞɧɢɰɚ;
10) ɛɪɨʁ ɧɚ ɬɪɚɧɫɚɤɰɢɫɤɚ ɫɦɟɬɤɚ;
11) ɛɪɨʁ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚ ɩɨɲɬɚ ɡɚ ɤɨɧɬɚɤɬ;
12) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɪɭɱɧɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɜɟɲɬɢɧɢ,
ɞɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɪɚɛɨɬɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ;
13) ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɚ;
14) ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɟɧ ɩɟɪɢɨɞ;
15) ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ;
16) ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɨ ɢɦɟ ɢ ɫɟɞɢɲɬɟ ɢɥɢ ɢɦɟ ɢ ɚɞɪɟɫɚ
ɧɚ ɞɟɥɨɜɧɢɨɬ ɫɭɛʁɟɤɬ;
17) ɪɟɝɢɫɬɚɪɫɤɢ ɛɪɨʁ ɧɚ ɞɟɥɨɜɧɢɨɬ ɫɭɛɟʁɤɬ;
18) ɞɚɧɨɱɟɧ ɛɪɨʁ ɧɚ ɞɟɥɨɜɧɢɨɬ ɫɭɛɟʁɤɬ;
19) ɢɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɬɨ ɥɢɰɟ ɜɨ ɞɟɥɨɜɧɢɨɬ ɫɭɛɟʁɤɬ;
20) ɩɪɚɜɟɧ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɢɫɩɥɚɬɚ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ (ɞɨɝɨɜɨɪ,
ɧɚɥɨɝ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɚ ɢ ɞɪɭɝɨ);
21) ɢɡɧɨɫ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɧɚ ɩɥɚɬɟɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ;
22) ɞɚɬɭɦ ɧɚ ɧɚɞɡɨɪɨɬ;
23) ɛɚɪɚʃɚ ɡɚ ɩɨɜɪɚɬ ɧɚ ɧɟɩɪɚɜɟɞɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢ ɢ ɤɨɪɢɫɬɟɧɢ ɢɡɧɨɫɢ ɢ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɩɨɜɪɚɬ;
24) ɞɚɬɭɦ ɧɚ ɛɚɪɚʃɟ ɡɚ ɩɨɜɪɚɬ;
25) ɠɚɥɛɢ;
26) ɩɨɱɟɬɨɤ ɢ ɤɪɚʁ ɧɚ ɫɭɞɫɤɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɡɚɫɟɝɧɚɬɨɬɨ ɥɢɰɟ ɟ ɫɬɪɚɧɤɚ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɨɞ ɨɜɨʁ ɡɚɤɨɧ (ɜɢɞ ɫɭɞɫɤɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɫɩɨɪ,
ɭɩɚɬɟɧ ɛɪɨʁ ɢ ɢɡɜɟɫɬɭɜɚʃɟ ɡɚ ɢɫɯɨɞɨɬ ɨɞ ɫɭɞɟʃɟɬɨ) ɢ
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27) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɨɫɬɚ ɧɚ ɢɫɩɥɚɬɚɬɚ ɧɚ ɩɥɚɬɢɬɟ ɢ ɭɩɥɚɬɢɬɟ ɧɚ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢɬɟ ɨɞ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚʃɟ ɨɞ ɪɚɛɨɬɨɞɚɜɚɱɨɬ."
ɑɥɟɧ 4
ɇɚɫɥɨɜɨɬ ɩɪɟɞ ɱɥɟɧɨɬ 18 ɢ ɱɥɟɧɨɬ 18 ɫɟ ɦɟɧɭɜɚɚɬ ɢ
ɝɥɚɫɚɬ:
“5. ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɥɢɰɚ ɤɨɢ
ɛɚɪɚɚɬ ɪɚɛɨɬɚ
ɑɥɟɧ 18
ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɥɢɰɚ
ɤɨɢ ɛɚɪɚɚɬ ɪɚɛɨɬɚ ɝɢ ɫɨɞɪɠɢ ɫɥɟɞɧɢɜɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ:
1) ɢɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ;
2) ɞɚɬɭɦ ɧɚ ɪɚɼɚʃɟ;
3) ɩɨɥ;
4) ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɦɚɬɢɱɟɧ ɛɪɨʁ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢɧɨɬ (ȿɆȻȽ);
5) ɞɚɧɨɱɟɧ ɛɪɨʁ ɧɚ ɥɢɰɟɧɰɢɪɚɧɢɬɟ ɚɝɟɧɰɢɢ ɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɱɢɬɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɢɬɟ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ;
6) ɚɞɪɟɫɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɢɥɢ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɠɢɜɟɚɥɢɲɬɟ
(ɜɨ ɞɪɭɝɢ ɡɟɦʁɢ ɢ ɞɪɠɚɜɟɧ ɤɨɞ);
7) ɞɪɠɚɜʁɚɧɫɬɜɨ;
8) ɫɬɚɬɭɫ (ɭɱɟɧɢɤ ɜɨ ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɭɞɟɧɬ,
ɜɪɚɛɨɬɟɧ, ɫɚɦɨɜɪɚɛɨɬɟɧ, ɩɟɧɡɢɨɧɟɪ, ɡɟɦʁɨɞɟɥɟɰ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɥɢɰɟɬɨ ɫɟ ɢɡʁɚɫɧɢ);
9) ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ ɧɚ ɟɬɧɢɱɤɚ ɡɚɟɞɧɢɰɚ;
10) ɛɪɨʁ ɧɚ ɬɪɚɧɫɚɤɰɢɫɤɚ ɫɦɟɬɤɚ;
11) ɛɪɨʁ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚ ɩɨɲɬɚ ɡɚ ɤɨɧɬɚɤɬ;
12) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɪɭɱɧɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɜɟɲɬɢɧɢ,
ɞɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɪɚɛɨɬɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ;
13) ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɚ;
14) ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɟɧ ɩɟɪɢɨɞ ɢ
15) ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ.
ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɩɨɤɪɚʁ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɨɞ ɫɬɚɜɨɬ 1 ɧɚ ɨɜɨʁ ɱɥɟɧ ɫɨɞɪɠɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɢ ɡɚ:
1) ɩɪɢʁɚɜɭɜɚʃɟ, ɜɨɞɟʃɟ ɜɨ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ ɢ ɛɪɢɲɟʃɟɬɨ ɨɞ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ;
2) ɩɪɢɱɢɧɚɬɚ ɡɚ ɛɪɢɲɟʃɟ ɨɞ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ;
3) ɢɫɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɛɜɪɫɤɢ ɤɨɢ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ
ɫɬɚɬɭɫɨɬ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨ ɥɢɰɟ (ɢɡɜɟɫɬɭɜɚʃɟ, ɭɩɚɬɭɜɚʃɟ ɢ
ɢɫɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɨɛɜɪɫɤɢ);
4) ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɧɚɞɨɦɟɫɬɨɤ ɜɨ ɫɥɭɱɚʁ ɧɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ;
5) ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɜɢɫɢɧɚ ɧɚ ɧɚɞɨɦɟɫɬɨɤɨɬ ɩɨ ɨɫɧɨɜ ɧɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ;
6) ɜɢɞ ɢ ɜɢɫɢɧɚ ɧɚ ɧɚɞɨɦɟɫɬɨɰɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜ ɧɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ;
7) ɩɟɪɢɨɞ ɜɨ ɤɨʁ ɫɟ ɩɪɢɦɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɚɪɢɱɧɚ ɩɨɦɨɲ
ɨɞ ɰɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɛɨɬɢ;
8) ɜɢɞ, ɜɪɟɦɟɬɪɚɟʃɟ ɢ ɞɚɜɚɬɟɥ ɧɚ ɭɫɥɭɝɚɬɚ, ɭɬɜɪɞɟɧ
ɫɨ ɨɜɨʁ ɡɚɤɨɧ;
9) ɛɚɪɚʃɟ ɡɚ ɩɨɜɪɚɬ ɧɚ ɧɟɩɪɚɜɟɞɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɩɨɜɪɚɬ;
10) ɠɚɥɛɢ ɢ
11) ɩɨɱɟɬɨɤ ɢ ɤɪɚʁ ɧɚ ɫɭɞɫɤɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɡɚɫɟɝɧɚɬɨɬɨ ɥɢɰɟ ɟ ɫɬɪɚɧɤɚ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ
ɨɞ ɨɜɨʁ ɡɚɤɨɧ (ɜɢɞ ɧɚ ɫɭɞɫɤɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɫɩɨɪ,
ɭɩɚɬɟɧ ɛɪɨʁ ɢ ɢɡɜɟɫɬɭɜɚʃɟ ɡɚ ɢɫɯɨɞɨɬ ɨɞ ɫɭɞɟʃɟɬɨ).
ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɥɢɰɚ ɫɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɧɟɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ
ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ ɩɨɤɪɚʁ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɨɞ ɫɬɚɜɨɬ 1 ɧɚ ɨɜɨʁ
ɱɥɟɧ ɫɨɞɪɠɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɢ ɡɚ:
1) ɩɪɢʁɚɜɭɜɚʃɟ, ɜɨɞɟʃɟ ɜɨ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ ɢ ɛɪɢɲɟʃɟ
ɨɞ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ;
2) ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚ ɛɪɢɲɟʃɟ ɨɞ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ;
3) ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɨɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧɨɫɬ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ;
4) ɞɚɬɭɦ ɧɚ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɟɦɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ ɨɞ ɧɚɞɥɟɠɟɧ ɨɪɝɚɧ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɡɚɤɨɧ ɢ
5) ɩɪɟɞɥɨɝ-ɦɟɪɤɢ ɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢɨɬ ɨɪɝɚɧ ɡɚ ɭɬɜɪɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɧɟɦɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ.
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ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚɬ ɜɨ ɚɤɬɢɜɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ ɩɨɤɪɚʁ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɨɞ
ɫɬɚɜɨɬ 1 ɧɚ ɨɜɨʁ ɱɥɟɧ ɫɨɞɪɠɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɢ ɡɚ:
1) ɩɪɢʁɚɜɭɜɚʃɟ, ɜɨɞɟʃɟ ɜɨ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ ɢ ɛɪɢɲɟʃɟ
ɨɞ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ;
2) ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚ ɛɪɢɲɟʃɟ ɨɞ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ;
3) ɜɢɞ, ɜɪɟɦɟɬɪɚɟʃɟ ɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɱ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɚɬɚ
ɦɟɪɤɚ;
4) ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɚ ɰɟɥɧɚ ɝɪɭɩɚ;
5) ɩɨɬɪɨɲɟɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ;
6) ɭɫɩɟɲɧɨɫɬ ɧɚ ɫɩɪɨɜɟɞɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ;
7) ɢɫɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɢɬɟ ɨɛɜɪɫɤɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ
ɧɚ ɭɱɟɫɧɢɤɨɬ ɜɨ ɚɤɬɢɜɧɚɬɚ ɦɟɪɤɚ;
8) ɛɚɪɚʃɟ ɡɚ ɩɨɜɪɚɬ ɧɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɩɨɜɪɚɬ;
9) ɠɚɥɛɢ ɢ
10) ɩɨɱɟɬɨɤ ɢ ɤɪɚʁ ɧɚ ɫɭɞɫɤɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɡɚɫɟɝɧɚɬɨɬɨ ɥɢɰɟ ɟ ɫɬɪɚɧɤɚ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɨɞ ɨɜɨʁ ɡɚɤɨɧ (ɜɢɞ ɧɚ ɫɭɞɫɤɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ
ɫɩɨɪ, ɭɩɚɬɟɧ ɛɪɨʁ ɢ ɢɡɜɟɫɬɭɜɚʃɟ ɡɚ ɢɫɯɨɞɨɬ ɨɞ ɫɭɞɟʃɟɬɨ).
ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɛɚɪɚɚɬ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɤɪɚʁ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɨɞ ɫɬɚɜɨɬ 1 ɧɚ ɨɜɨʁ ɱɥɟɧ ɫɨɞɪɠɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɢ ɡɚ:
1) ɩɪɢʁɚɜɭɜɚʃɟ, ɜɨɞɟʃɟ ɜɨ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚ ɢ ɛɪɢɲɟʃɟ
ɨɞ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚ;
2) ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚ ɛɪɢɲɟʃɟ ɨɞ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚ;
3) ɜɢɞ, ɜɪɟɦɟɬɪɚɟʃɟ ɢ ɞɚɜɚɬɟɥ ɧɚ ɭɫɥɭɝɚɬɚ, ɭɬɜɪɞɟɧ
ɫɨ ɨɜɨʁ ɡɚɤɨɧ;
4) ɜɢɞ ɢ ɜɢɫɢɧɚ ɧɚ ɩɚɪɢɱɧɢ ɧɚɞɨɦɟɫɬɨɰɢ ɧɚ ɤɨɢ ɢɦɚ
ɩɪɚɜɨ ɥɢɰɟɬɨ ɤɨɟ ɛɚɪɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɫɩɨɪɟɞ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɨɞ
ɨɜɨʁ ɡɚɤɨɧ;
5) ɡɚ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɛɚɪɚɚɬ ɪɚɛɨɬɚ, ɚ ɱɢʁ ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ ɟ
ɜɨ ɨɩɚɫɧɨɫɬ, ɢɦɟ ɢ ɢɡɞɚɜɚɱ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɬ ɫɨ ɤɨʁ ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚ ɞɟɤɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɬ ɟ ɜɨ ɨɩɚɫɧɨɫɬ (ɞɟɥɨɜɟɧ ɩɥɚɧ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɜɚɱɨɬ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɜɢɲɨɤ, ɨɞɥɭɤɚ ɡɚ ɩɪɟɫɬɚɧɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɨɞɧɨɫ ɨɞ ɞɟɥɨɜɧɢ ɩɪɢɱɢɧɢ >ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɢ ɫɥɢɱɧɨ<, ɢɡɜɟɫɬɭɜɚʃɟ ɨɞ ɥɢɤɜɢɞɚɬɨɪɨɬ
ɢɥɢ ɫɬɟɱɚʁɧɢɨɬ ɭɩɪɚɜɧɢɤ ɡɚ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨ ɤɨʁɲɬɨ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɬ ɞɚ ɦɭ ɩɪɟɫɬɚɧɟ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɨɞɧɨɫ ɨɞ ɞɟɥɨɜɧɢ ɩɪɢɱɢɧɢ) ɢ
6) ɡɚ ɥɢɰɚɬɚ ɜɨ ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜɪɟɦɟ
ɤɨɢ ɛɚɪɚɚɬ ɪɚɛɨɬɚ, ɚ ɱɢʁ ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ ɟ ɜɨ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɢ
ɞɚɬɭɦ ɧɚ ɢɫɬɟɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜɪɟɦɟ.
ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɛɚɪɚɚɬ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɪɚɞɢ ɡɚɝɪɨɡɟɧɨ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ ɩɨɤɪɚʁ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɨɞ ɫɬɚɜɨɬ 1 ɧɚ ɨɜɨʁ ɱɥɟɧ ɫɨɞɪɠɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɢ ɡɚ:
1) ɢɦɟ, ɧɚɡɢɜ ɧɚ ɢɡɞɚɜɚɱɨɬ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɬ ɫɨ ɤɨʁ ɫɟ
ɩɨɬɜɪɞɭɜɚ ɞɟɤɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɨɞɧɨɫ ɟ ɜɨ ɨɩɚɫɧɨɫɬ (ɞɟɥɨɜɟɧ ɩɥɚɧ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɜɚɱɨɬ, ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɥɢ ɨɞɥɭɤɚ ɡɚ
ɩɪɟɫɬɚɧɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɨɞɧɨɫ ɨɞ ɞɟɥɨɜɧɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɢ
ɢɡɜɟɫɬɭɜɚʃɟ ɨɞ ɫɬɟɱɚʁɧɢɨɬ ɭɩɪɚɜɧɢɤ ɢɥɢ ɥɢɤɜɢɞɚɬɨɪɨɬ
ɡɚ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨ ɤɨʁ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɬ ɞɚ
ɫɬɚɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɜɢɲɨɤ) ɢ
2) ɥɢɰɚ ɜɨ ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜɪɟɦɟ ɤɨɢ
ɛɚɪɚɚɬ ɪɚɛɨɬɚ, ɚ ɱɢʁ ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ ɟ ɜɨ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɢ ɞɚɬɭɦɨɬ ɧɚ ɢɫɬɟɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜɪɟɦɟ.“
ɑɥɟɧ 5
ɑɥɟɧɨɬ 19 ɫɟ ɦɟɧɭɜɚ ɢ ɝɥɚɫɢ:
“ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɬɨ ɥɢɰɟ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢ
ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɛɚɪɚɚɬ ɪɚɛɨɬɚ ɫɟ ɜɨɞɢ, ɩɪɟɫɬɚɧɭɜɚ ɞɚ ɫɟ ɜɨɞɢ
ɢ ɩɪɢʁɚɜɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɫɟ ɜɪɲɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ ɢ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚʃɟ ɜɨ ɫɥɭɱɚʁ
ɧɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ."
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ɉɊȿɈȾɇɂ ɂ ɁȺȼɊɒɇɂ ɈȾɊȿȾȻɂ
ɑɥɟɧ 6
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɡɚ ɜɨɞɟʃɟ ɧɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢɢɬɟ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ
ɧɚ ɬɪɭɞɨɬ („ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ” ɛɪɨʁ 20/2004 ɢ 15/2009) ʅɟ ɫɟ ɭɫɨɝɥɚɫɢ ɫɨ ɨɜɨʁ ɡɚɤɨɧ
ɜɨ ɪɨɤ ɨɞ 30 ɞɟɧɚ ɨɞ ɞɟɧɨɬ ɧɚ ɜɥɟɝɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ
ɨɜɨʁ ɡɚɤɨɧ.
ɑɥɟɧ 7
ɋɟ ɨɜɥɚɫɬɭɜɚ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɧɨ-ɩɪɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɧɚ
ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɞɚ ɭɬɜɪɞɢ ɩɪɟɱɢɫɬɟɧ ɬɟɤɫɬ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢɢɬɟ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ
ɬɪɭɞɨɬ.
ɑɥɟɧ 8
Ɉɜɨʁ ɡɚɤɨɧ ɜɥɟɝɭɜɚ ɜɨ ɫɢɥɚ ɨɫɦɢɨɬ ɞɟɧ ɨɞ ɞɟɧɨɬ ɧɚ
ɨɛʁɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ “ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ”, ɚ ʅɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɩɨ ɞɜɚ ɦɟɫɟɰɚ ɨɞ ɞɟɧɨɬ ɧɚ
ɜɥɟɝɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɡɚɤɨɧ.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR EVIDENCA NGA SFERA E PUNES
Neni 1
Në Ligjin për evidenca nga sfera e punes (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 16/2004,
102/2008 dhe 17/11), në nenin 1 paragrafi 2 pas pikes 1
shtohet pike e re 1-a si vijon:
“1-a. Evidenca e shfrytezuesve të mjeteve publike nga
Agjencia për Punesim;”.
Në piken 4 pas fjaleve: “personave të papunesuar”
shtohen fjalet: “dhe personave tjere që kerkojne pune”.
Neni 2
Në nenin 2 paragrafi 2 pas fjales “punedhenesve” shtohen fjalet: “evidencen e shfrytezuesve të mjeteve publike
nga Agjencia për Punesim,”, ndersa pas fjaleve: “personat
e papunesuar” shtohen fjalet: “dhe personat tjere që kerkojne pune".
Neni 3
Pas nenit 6 shtohet titulli i ri dhe neni i ri 6-a, si vijojne:
“1-a. Evidenca e shfrytezuesve të mjeteve publike nga
Agjencia për Punesim
Neni 6-a
Evidenca e shfrytezuesve të mjeteve publike nga
Agjencia për Punesim, i permban të dhenat në vijim:
1) emrin dhe mbiemrin;
2) datelindjen;
3) gjinine;
4) numrin unik amë të qytetarit (NUAQ);
5) numrin tatimor të agjencive të licencuara dhe realizuesve të masave aktive për punesim;
6) adresen e vendbanimit të perhershem apo të perkohshem (në vende tjera edhe kodin shteteror);
7) shtetesine;
8) statusin (nxenes në arsimin e mesem, student, i punesuar, i vetepunesuar, pensionist, bujk – nese personi deklarohet);
9) perkatesine e bashkesise etnike;
10) numrin e llogarise së transaksionit;
11) numrin e telefonit dhe posten elektronike për kontakt;
12) arsimimin, kualifikimet profesionale, shkathtesite,
kualifikimet plotesuese dhe pervojen e punes;
13) aftesine për pune dhe kufizimet;
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14) periudhen e sigurimit;
15) periudhen e punesimit;
16) emrin dhe seline e regjistruar apo emrin dhe adresen e subjektit afarist;
17) numrin e regjistrit të subjektit afarist;
18) numrin tatimor të subjektit afarist;
19) emrin dhe mbiemrin e personit pergjegjes në subjektin afarist;
20) bazen juridike për pagesen e mjeteve (marreveshje,
urdherese për furnizim e të tjera;
21) shumen dhe dedikimin e mjeteve të paguara;
22) daten e mbikeqyrjes;
23) kerkesat për kthimin e shumave të pranuara dhe
shfrytezuara në menyre të padrejte dhe menyren e kthimit;
24) daten e kerkeses për kthim;
25) ankesat;
26) fillimin dhe fundin e procedures gjyqesore në të cilen personi i prekur eshte pale në lidhje me zbatimin e dispozitave të ketij ligji (llojin e procedures gjyqesore, lenden
e kontestit, numrin e udhezimit dhe njoftimin për rezultatin
nga gjykimi) dhe
27) informaten për rregullsine e pageses së rrogave dhe
pagesave të kontributeve nga sigurimi i detyrueshem social
nga punedhenesi. "
Neni 4
Titulli para nenit 18 dhe neni 18 ndryshohen si vijojne:
“5. Evidenca e personave të papunesuar dhe personave
tjere që kerkojne pune
Neni 18
Evidenca e personave të papunesuar dhe personave tjere që kerkojne pune i permban të dhenat në vijim:
1) emrin dhe mbiemrin;
2) datelindjen;
3) gjinine;
4) numrin unik amë të qytetarit (NUAQ);
5) numrin tatimor të agjencive të licencuara dhe realizuesve të masave aktive për punesim;
6) adresen e vendbanimit të perhershem apo të perkohshem (në vende tjera edhe kodin shteteror);
7) shtetesine;
8) statusin (nxenes në arsimin e mesem, student, i punesuar, i vetepunesuar, pensionist, bujk, nese personi deklarohet);
9) perkatesine e bashkesise etnike;
10) numrin e llogarise së transaksionit;
11) numrin e telefonit dhe posten elektronike për kontakt;
12) arsimimin, kualifikimet profesionale, shkathtesite,
kualifikimet plotesuese dhe pervojen e punes;
13) aftesine për pune dhe kufizimet;
14) periudhen e sigurimit dhe
15) periudhen e punesimit.
Evidenca e personave të papunesuar krahas të dhenave
nga paragrafi 1 i ketij neni, permban të dhena edhe për:
1) paraqitjen, mbajtjen në evidencen dhe shlyerjen nga
evidenca;
2) arsyen për shlyerje nga evidenca;
3) plotesimin e obligimeve të cilat dalin nga statusi i
personit të papunesuar (njoftim, udhezim, plotesim i obligimeve tjera);
4) bazen për kompensim në rast të papunesise;
5) periudhen dhe lartesine e kompensimit në baze të papunesise;
6) llojin dhe lartesine e kompensimeve në baze të papunesise;
7) periudhen në të cilen pranohet ndihma sociale në para nga qendra për pune sociale;
8) llojin, kohezgjatjen dhe dhenesin e sherbimit, të percaktuar me kete ligj;
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9) kerkesen për kthim të mjeteve të pranuara në menyre
të padrejte dhe menyren e kthimit;
10) ankesat dhe
11) fillimin dhe fundin e procedures gjyqesore në të cilen personi i prekur eshte pale në lidhje me zbatimin e dispozitave të ketij ligji (llojin e procedures gjyqesore, lenden
e kontestit, numrin e udhezimit, njoftimin për rezultatin
nga gjykimi).
Evidenca e personave me pamundesi të perkohshme
për punesim krahas të dhenave nga paragrafi 1 i ketij neni,
permban të dhena edhe për:
1) paraqitjen, mbajtjen në evidence dhe shlyerjen nga
evidenca;
2) arsyet për shlyerje nga evidenca;
3) periudhen e pamundesise për punesim;
4) daten e shqyrtimit të pamundesise për punesim nga
organi kompetent në pajtim me ligj dhe
5) propozim–masat e organit kompetent për percaktimin e pamundesise së perkohshme për punesim.
Evidenca e personave që marrin pjese në programe
aktive dhe masa për punesim, krahas të dhenave nga paragrafi 1 i ketij neni, permban të dhena edhe për:
1) paraqitjen, mbajtjen në evidence dhe shlyerjen nga
evidenca;
2) arsyet për shlyerje nga evidenca;
3) llojin, kohezgjatjen dhe realizuesin e mases aktive;
4) perkatesine në grup të caktuar qellimor;
5) mjetet e shpenzuara financiare;
6) suksesin e programit të zbatuar;
7) plotesimin e obligimeve kontraktuese nga pjesemarresi në masen aktive;
8) kerkesen për kthim të mjeteve të shfrytezuara në
menyre të padrejte dhe menyren e kthimit;
9) ankesat dhe
10) fillimin dhe fundin e procedures gjyqesore në të cilen personi i prekur eshte pale në lidhje me zbatimin e dispozitave të ketij ligji (llojin e procedures gjyqesore, lenden
e kontestit, numrin e udhezimit, njoftimin për perfundimin
e gjykimit).
Evidenca e personave tjere që kerkojne pune, krahas të
dhenave nga paragrafi 1 i ketij neni, permban të dhena edhe për:
1) paraqitjen, mbajtjen në evidence dhe shlyerjen nga
evidenca;
2) arsyet për shlyerje nga evidenca;
3) llojin, kohezgjatjen dhe dhenesin e sherbimit, të percaktuar me kete ligj;
4) llojin dhe lartesine e kompensimeve në para për të
cilat ka të drejte personi i cili kerkon pune, sipas dispozitave të ketij ligji;
5) për personat të cilet kerkojne pune, e marredhenia e
punes e të cilit eshte në rrezik, emrin dhe leshuesin e dokumentit me të cilin vertetohet se marredhenia e punes e punetorit eshte në rrezik (plan afarist i punedhenesit, programe për teprice teknologjike, vendim për nderprerje të marredhenies së punes për shkaqe afariste (teknologjike, ekonomike, organizative dhe të ngjashme), njoftim nga likuiduesi ose drejtori i falimentimit për periudhen kohore në të
cilen planifikohet që punetorit t'i nderpritet marredhenia e
punes për shkaqe afariste) dhe
6) për personat në marredhenie pune në kohe të caktuar
të cilet kerkojne pune, e marredhenia e punes e të cileve
eshte në rrezik, daten e skadimit të vlefshmerise së marreveshjes në kohe të caktuar.
Evidenca e personave tjere të cilet kerkojne pune për
shkak të punesimit të rrezikuar, krahas të dhenave nga paragrafi 1 i ketij neni permban të dhena edhe për:
1) emrin, titullin e leshuesit të dokumentit me të cilin
vertetohet se marredhenia e punes eshte në rrezik (plan afarist i punedhenesit, program apo vendim për nderprerje të

Ȼɪ. 166 - ɋɬɪ. 51

marredhenies së punes për shkaqe afariste, njoftim nga
drejtori i falimentimit apo likuiduesi për periudhen kohore
në të cilen planifikohet që punetori të behet teprice teknologjike) dhe
2) për personat në marredhenie pune në kohe të caktuar
të cilet kerkojne pune, e marredhenia e punes e të cileve
eshte në rrezik, daten e skadimit të vlefshmerise së marreveshjes në kohe të caktuar.”
Neni 5
Neni 19 ndryshohet si vijon:
Evidenca e personit të papunesuar dhe personave tjere
të cilet kerkojne pune mbahet, nderpritet dhe paraqitja e
ndryshimit të të dhenave, kryhet në pajtim me Ligjin për
punesim dhe sigurim në rast të papunesise.”
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
Neni 6
Rregullorja për mbajtjen e evidencave nga sfera e punes (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer
20/2004 dhe 15/2009) do të harmonizohet me kete ligj në
afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji.
Neni 7
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për evidenca nga sfera e punes.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", ndersa do
të zbatohet pas dy muajve nga dita e hyrjes në fuqi e ketij
ligji.
__________
3945.
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɱɥɟɧɨɬ 75 ɫɬɚɜɨɜɢ 1 ɢ 2 ɨɞ ɍɫɬɚɜɨɬ ɧɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥɨɬ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢ ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥɨɬ ɧɚ ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢɡɞɚɜɚɚɬ
ɍɄȺɁ
ɁȺ ɉɊɈȽɅȺɋɍȼȺȵȿ ɇȺ ɁȺɄɈɇɈɌ ɁȺ ɂɁɆȿɇɍȼȺȵȿ
ɂ ȾɈɉɈɅɇɍȼȺȵȿ ɇȺ ɁȺɄɈɇɈɌ ɁȺ ɄɈɊɂɋɌȿȵȿ ɂ
ɊȺɋɉɈɅȺȽȺȵȿ ɋɈ ɋɌȼȺɊɂɌȿ ɇȺ ȾɊɀȺȼɇɂɌȿ
ɈɊȽȺɇɂ
ɋɟ ɩɪɨɝɥɚɫɭɜɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɢɡɦɟɧɭɜɚʃɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ ɫɨ ɫɬɜɚɪɢɬɟ
ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ,
ɲɬɨ ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɝɨ ɞɨɧɟɫɟ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɚɬɚ ɨɞɪɠɚɧɚ ɧɚ 24 ɞɟɤɟɦɜɪɢ 2012 ɝɨɞɢɧɚ.
Ȼɪ. 07-5262/1
24 ɞɟɤɟɦɜɪɢ 2012 ɝɨɞɢɧɚ
ɋɤɨɩʁɟ

ɉɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ,
Ȯɨɪɝɟ ɂɜɚɧɨɜ, ɫ.ɪ.

ɉɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚ ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ,
Ɍɪɚʁɤɨ ȼɟʂɚɧɨɫɤɢ, ɫ.ɪ.
ɁȺɄɈɇ
ɁȺ ɂɁɆȿɇɍȼȺȵȿ ɂ ȾɈɉɈɅɇɍȼȺȵȿ ɇȺ ɁȺɄɈɇɈɌ ɁȺ ɄɈɊɂɋɌȿȵȿ ɂ ɊȺɋɉɈɅȺȽȺȵȿ ɋɈ
ɋɌȼȺɊɂɌȿ ɇȺ ȾɊɀȺȼɇɂɌȿ ɈɊȽȺɇɂ
ɑɥɟɧ 1
ȼɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ ɫɨ ɫɬɜɚɪɢɬɟ
ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ (“ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ“ ɛɪɨʁ 8/2005, 150/2007 ɢ 35/11), ɩɨ ɱɥɟɧɨɬ
5 ɫɟ ɞɨɞɚɜɚ ɧɨɜ ɱɥɟɧ 5-ɚ, ɤɨʁ ɝɥɚɫɢ:

