27 август 2015

(2) Овластените службени лица кај надлежниот орган на државната управа надлежни за спроведување на
примената на овој закон, пред да поднесат барање за
поведување на прекршочна постапка, се должни на одговорното лице во правното лице или од него овластено лице да му издадат прекршочен платен налог согласно Законот за прекршоците.
(3) Овластените службени лица од став 2 на овој
член се должни да водат евиденција за издадените
прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.
(4) Во евиденцијата од ставот (3) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочиот платен налог
кој му се издава и исходот на постапката.
(5) Личните податоци од ставот (4) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(6) Министерот надлежен за работите од областа
на трудот ја пропишува формата и содржината на
прекршочниот платен налог."
Член 3
По членот 12-а се додава нов член 12-б кој гласи:
„Член 12-б
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците."
Член 4
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 5
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за исплата на платите во Република Македонија.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
PAGIMIN E RROGAVE NË REPUBLIKËN E
MAQEDONISË
Neni 1
Në Ligjin për pagimin e rrogave në Republikën e
Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001,
26/2002, 46/2002, 37/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009,
97/10, 11/12, 145/12, 170/13 dhe 139/14) në nenin 12 në
paragrafin 1 fjalët: "500 deri" shlyhen.
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Paragrafi 2 shlyhet.
Paragrafi 3 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 të këtij neni funksionarit i cili udhëheq me
organin ose me personit tjetër të autorizuar në personin
juridik."
paragrafi 4 shlyhet.
Neni 2
Neni 12-a ndryshohet si vijon:
"(1) Për kundërvajtje nga neni 12 të këtij ligji,
procedurë kundërvajtëse mban edhe sanksion kundërvajtës
shqipton gjykata kompetente.
(2) Nëpunësit e autorizuar zyrtarë te organi kompetent i
administratës shtetërore për realizimin e zbatimit të këtij
ligji, para se të parashtrojnë kërkesë për ngritjen e
procedurës kundërvajtëse, janë të detyruar personit
përgjegjës në personin juridik ose personit të autorizuar
prej tij t'i lëshojnë urdhërpagesë kundërvajtëse në pajtim
me Ligjin për kundërvajtje.
(3) Nëpunësit e autorizuar zyrtarë nga paragrafi 2 të
këtij neni janë të obliguar të mbajnë evidencë për
urdhërpagesat e lëshuara kundërvajtëse dhe për epilogun e
procedurave të ngritura.
(4) Në evidencën nga paragrafi (3) të këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, respektivisht titulli i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës
kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(5) Të dhënat personale nga paragrafi (4) të këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(6) Ministri kompetent për çështje nga sfera e punës i
përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës
kundërvajtëse."
Neni 3
Pas nenit 12-a shtohet nen i ri 12-b, si vijon:
"Neni 12-b
Matja e shumës së gjobës për personin juridik kryhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje."
Neni 4
Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me
këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për pagimin e rrogave në Republikën e
Maqedonisë.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.

