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Член 5 
Се овластува Законодавно - правната Комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот  за волонтерство. 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија”.  

__________ 
 

LI G J 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR 

VOLONTERI 
 

Neni 1 
Në ligjin për volonteri ("Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë" numër 85/07 dhe 161/08), neni 22 
ndryshohet dhe vijon: 

"(1) Gjobë në shumë prej 1 000 euro në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje organizatorit të 
punës volontere nëse: 

- nuk e njofton Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale 
për fillimin e volonterimit të personit të huaj (neni 8 
paragrafi 2); 

- vepron në kundërshtim me nenin 9 nga ky ligj; 
- nuk e kompenson dëmin e volonterit (neni 12 

paragrafi 2); 
- vepron në kundërshtim me nenin 13 nga ky ligj; 
- nuk lidh marrëveshje për volonteri në formë të 

shkruar ( neni 14 paragrafi 1 dhe 3) dhe 
 - nuk mban evidencë për punën volontere (neni 19 

paragrafi 1). 
(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 

personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga 
paragrafi (1) të këtij neni personit përgjegjës te 
organizatori i punës volontere.  

(3)  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 organizues të punës volontere ose me persoitn 
tjetër të autorizuar te organizatori i punës voluntere." 

 
Neni 2 

Paragrafi 23 ndryshohet dhe vijon: 
"(1) Gjobë në shumë prej 2 000 euro në kundërvlerë me 

denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje organizatorit të 
punës volontere, nëse lidh marrëveshje me qëllim të 
shmangijes së lidhjes së marrëveshjes për punësim (neni 17). 

(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga 
paragrafi (1) të këtij neni personit përgjegjës te 
organizatori i punës volontere.  

(3) Gjobë në shumë prej 200 deri në 300 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
nga paragrafi 1 të këtij neni funksionarit i cili udhëheq me 
organin organizues të punës volontere ose personit tjetër të 
autorizuar te organizatori i punës volontere." 

 
Neni 3 

Në nenin 24 fjalët: " deri 200" zëvendësohen me fjalët: 
"deri 100". 

      
Neni 4 

Pas neni 24 shtohet nen i ri 24-a, si vijon: 

"Neni 24-a 
Matja e shumës së gjobës për personin juridik kryhet në 

pajtim me Ligjin për kundërvajtje." 
 

Neni 5 
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për volonteri. 

 
Neni 6 

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

__________ 

4158. 
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 ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА  

ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за исплата на платите во Република Ма-
кедонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 24 август 2015 година. 

  
  Бр. 08-3696/1                            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 ЗАКОНОТ 
ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за исплата на платите во Република Ма-

кедонија („Службен весник на Република Македонија" 
број 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 и 139/14) во членот 12 став 1 зборовите: 
„500 до" се бришат. 

Ставот 2 се брише.  
Ставот 3 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 функционерот кој раководи со ор-
ганот или друго овластено лице во правното лице." 

Ставот 4 се брише. 
    

Член 2 
Членот 12-а се менува и гласи:  
„(1) За прекршоците од членот 12 од овој закон 

прекршочна постапка води и прекршочна санкција из-
рекува надлежниот суд.   


