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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА АГЕНЦИИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА 

 
Член 1 

Во Законот за агенциите за привремени вработува-

ња („Службен весник на Република Македонија” брoj 

49/2006, 102/2008, 145/10, 136/11, 13/13, 38/14 и 98/15), 

во член 18 во ставот (1) зборовите: „1.500 до“ се 

бришaт. 

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 агенцијата за 

привремени вработувања.” 

 

Член 2 

Во член 19 во ставот (1) зборовите „2.000 до” се 

бришат. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ста-

вот (1) на овој член на функционерот кој раководи со 

органот или друго овластено службено лице.“ 

Ставот 3 се брише. 

 

Член 3 

Во членот 19-а во ставот 1 зборовите „да му пред-

ложи постапка за порамнување согласно со Законот за 

прекршоците” се заменуваат со зборовите „да му изда-

де прекршочен платен налог согласно Законот за прек-

ршоците”. 

 

Член 4 

Во член 19-б ставот (2) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ста-

вот (1) на овој член на фунционерот кој раководи со 

органот или друго овластено службено лице кај рабо-

тодавач - корисник, односно кај агенцијата за привре-

мени вработувања.” 

      

Член 5 

По членот 19-г се додаваат два нови члена  19-д и 

19-ѓ кои гласат: 

 

„Член 19 –д 

(1) Овластените службени лица се должни да водат 

евиденција за издадените прекршочни платни налози и 

за исходот на покренатите постапки. 

(2) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се со-

бираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име 

и презиме, односно назив на сторителот на прекршо-

кот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, 

вид на прекршокот, број на прекршочиот платен налог 

кој му се издава и исходот на постапката. 

(3) Личните податоци од ставот (2) на овој член се 

чуваат пет години од денот на внесување во евиденци-

јата. 

(4) Министерот  надлежен за работите од областа 

на трудот ја пропишува формата и содржината  на 

прекршочниот платен налог. 

Член 19-ѓ 
Одмерувањето на висината на глобата за правното 

лице се врши согласно Законот за прекршоците.” 
 

Член 6 
Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со 

овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон. 

 

Член 7 

Се овластува Законодавно - правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-

чистен текст на Законот за агенциите за привремени 

вработувања.  

      

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 AGJENCI PËR PUNËSIME TË PËRKOHSHME 

 

Neni 1 

Në Ligjin për Agjenci për Punësime të Përkohshme 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër  

49/2006, 102/2008, 145/10, 136/11, 13/13, 38/14 dhe 

98/15), në nenin 18 në paragrafin (1) fjalët: "1 500 deri në" 

shlyhen.   

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  

"Gjobë në lartësi prej 30% të gjobës së matur për 

personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga 

paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në 

Agjencinë për Punësime të Përkohshme." 

 

Neni 2 

Në nenin 19 në paragrafin (1) fjalët: "2 000 deri në" 

shlyhen.  

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  

"Gjobë në shumë prej 300 deri në 450 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 

nga paragrafi (1) i këtij neni funksionarit që udhëheq me 

organin apo personit tjetër të autorizuar zyrtar.  

Paragrafi 3 shlyhet.  

 

Neni 3 

Në nenin 19-a në paragrafin 1 fjalët: "t'i propozojë 

procedurë për barazim në pajtim me Ligjin për 

kundërvajtje" zëvendësohen me fjalët: "t'i lëshojë 

urdhërpagesë të kundërvajtjes në pajtim me Ligjin për 

kundërvajtje".  

 

Neni 4 

Në nenin 19-b paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  

"Gjobë në shumë prej 100 deri në 150 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 

nga paragrafi (1) i këtij neni funksionarit që udhëheq me 

organin apo personit tjetër të autorizuar zyrtar te 

punëdhënësi - shfrytëzues, përkatësisht te Agjencia për 

Punësime të Përkohshme."    
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Neni 5 
Pas nenit 19-g shtohen dy nene të reja 19-d dhe 19-gj, 

si vijojnë:  
 

"Neni 19-d 
(1) Personat e autorizuar zyrtarë detyrohen të mbajnë 

evidencë për urdhërpagesat e kundërvajtjes të lëshuara dhe 
për rezultatin e procedurave të ngritura. 

(2) Në evidencën nga paragrafi (1) i këtij neni 
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri 
dhe mbiemri, përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes, 
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i 
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes që i 
lëshohet dhe rezultati i procedurës.  

(3) Të dhënat personale nga paragrafi (2) i këtij neni 
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.  

(4) Ministri kompetent për çështje nga sfera e punës i 
përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së 
kundërvajtjes. 

 
Neni 19-gj 

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në 
pajtim me Ligjin për kundërvajtje." 

         
Neni 6 

Akti nënligjor miratimi i të cilit përcaktohet me këtë 
ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 7 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për Agjenci për Punësime të Përkohshme.   

          
Neni 8 

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

__________ 

4166. 
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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ВРА-
БОТУВАЊЕТО 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 24 август 2015 година. 

  
Бр. 08-3704/1 Претседател 

24 август 2015 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 
Со Законот за вработувањето и осигурување во слу-

чај на невработеност  („Службен весник на Република 

Македонија” брoj 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 

25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/25006, 29/2007, 102/2008, 

161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 

39/14, 44/14 113/14, 56/15 и 129/15), во членот 99 во 

ставот 1 зборовите „2.000 до” се бришат. 

Во ставот (2) зборовите: „500 до 1.000” се заменува-

ат со зборовите: „400 до 600”. 

Ставот (3) се менува и гласи: 

„(3) 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 2 

Членот 100 се менува и гласи:  

„(1) Мандатен платен налог од 500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на службеното лице во 

Агенцијата, ако: 

- не ја огласи пријавата за потреба од работник во 

Агенцијата (член 7 став 2): 

- посредувањето при вработување се врши под ус-

лови и на начин спротивно на членовите 26 до 46 од 

овој закон; 

- не го пријави секое засновање на работен однос и 

секој престанок на работен однос (член 51) и 

- воведе евиденција на невработените, невработено 

лице пред истекот на рокот утврден во овој закон (чле-

нови 56, 57 и 58). 

 (2) Мандатен платен налог од 200 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот 

1 на овој член на директорот, односно друго службено 

лице кај работодавачот. 

(3) Мандатен платен налог од 200 евра во денарска 

прoтиввредност ќе му се изрече на невработено лице 

или друго лице кое бара работа кое од страна на 

инспекцискиот орган ќе се затекне да работи спротив-

но на законот (член 59-а став 6). 

Ако инспекторoт на трудот утврди дека е сторен 

прекршок од овој член, пред да поднесе барање за по-

ведување на прекршочна постапка должен е на стори-

телот на прекршокот да му издаде мандантен платен 

налог согласно Законот за прекршоците“. 

 
Член 3 

Членот 100 –а се менува и гласи: 
„Ако инспекторoт на трудот утврди дека е сторен 

прекршок од членот 99 од овој закон, пред да поднесе 
барање за поведување на прекршочна постапка должен 
е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршо-
чен платен налог согласно Законот за прекршоците“. 

 
Член 4 

По членот 100–б се додaваат два нови члена 100-в и 
100–г кој гласат: 


