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Член 3 
Во членот 22 став (1) точка 1) по зборот “печат” се 

додаваат зборовите: “или во други средства за јавно 
информирање печатени или електронски”. 

Во точката 4) точката на крајот на реченицата се за-
менува со запирка и се додаваат зборовите: „со прет-
ходно внесување на јавниот оглас во електронскиот 
систем на Агенцијата за вработување на Република 
Македонија.” 

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
“(2) Обезбедувањето на потребата од работници со 

огласување на јавен оглас согласно ставот (1) точка 1) 
на овој член се врши со претходно внесување на јавни-
от оглас во електронскиот систем на Агенцијата за вра-
ботување на Република Македонија пред објавувањето 
на јавниот оглас.” 

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4). 
Во ставот (4)  кој станува став (5) бројот “(2)” се за-

менува со бројот “(3)”. 
Ставот (5) станува став (6).  

 
Член 4 

Во членот 23 ставот (1) се менува и гласи: 
“Кога работодавачот вработува работници по пат 

на јавен оглас, должен е во јавниот оглас да наведе:  
- назив на работното место; 
- условите што се бараат за вршење на работата; 
- почетокот и завршетокот на дневното и неделното 

работно време; 
- распоредот на работното време; 
- паричниот износ на основната нето плата за ра-

ботното место за кое се бара работник; 
- рокот за пријавување, кој не смее да биде покра-

ток од пет работни дена; 
- рокот во кој ќе се изврши избор и  
- точни податоци за работодавачот (назив, седиште, 

телефон, лице за контакт и адреса за доставување на 
апликациите).“  

Ставот (5) се брише. 
Ставовите (6), (7) и (8) стануваат ставови (5), (6) и 

(7). 
 

Член 5 
Во членот 104 ставот (2) се менува и гласи: 
“(2) Работникот со писмена изјава до работодавачот 

може да побара да му се продолжи договорот за врабо-
тување најмногу до 67 години возраст (маж), односно 
до 65 години возраст (жена), доколку со закон поинаку 
не е утврдено.” 

По ставот (2) се додаваат два нови става  (3) и (4) 
кои гласат: 

„ (3) Писмената изјава од ставот (2) на овој член, 
работникот ја дава најдоцна до 31 август во тековната 
година за продолжување на договорот за вработување 
од ставот (1) на овој член, а за секое натамошно про-
должување на договорот за вработување од ставот (2) 
на овој член изјавата ја дава еднаш годишно а најдоцна 
до 31 август во тековната година за продолжување на 
договорот за вработување за наредната година. 

 (4) Работодавачот е должен по дадената изјава од 
ставот (2) на овој член да го продолжи договорот за 
вработување најмногу до 67 години возраст (маж), од-
носно најмногу до 65 години возраст (жена).“ 

 
Член 6 

Во членот 116 по ставот (8) се додава нов став (9), 
кој гласи: 

“(9) Начинот и водењето на електронската еви-
денција на полното работно време и на прекувремената 
работа од ставот (7) на овој член ги пропишува минис-
терот надлежен за работите од областа на трудот.” 

Член 7 
Во членот 252 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 
„(3) За договорот од ставовите (1) и (2) на овој член  
со кој е определен надоместок за извршената рабо-

та кој во нето износ е повисок од износот на минимал-
на плата утврдена со закон, работодавачот плаќа при-
донеси од задолжително социјално осигурување сог-
ласно со закон .“ 

 
Член 8 

Во членот 256 став (1) по зборот “однос” запирката 
се брише и се додаваат зборовите: “и други договори 
со кој е определен надоместок за извршената работа во 
износ повисок од износот на минимална плата утврде-
на со закон.“ 

 
Член 9 

По членот 264 се додава нов член 264-а кој, гласи: 
 

“Член 264-a 
(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ра-
ботодавач ако не го продолжи договорот за вработува-
ње согласно член 104 ставови (2) и (4). 

(2) Глоба во износ од 6.000 до 7.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ра-
ботодавач доколку по истекот на рок од седум дена од 
денот на утврдувањето на неправилност од член 104 
став (4) не го продолжи договорот за вработување.” 
 

Член 10 
Во членот 265 став (1) по точката 4) се додава нова 

точка 4-а), која гласи: 
„4-a) објави јавен оглас и слободно работно место 

спротивно на овој закон (членови 22, 23 и 24); “ 
Точката 4-а) станува точка 4-б). 
Во ставот (1) точка 19) сврзникот: „и“ на крајот од 

реченицата заменува со точка и запирка. 
По точката 19) се додава нова точка 20), која гласи: 
„20) не исплаќа придонеси од задолжително соци-

јално осигурување (член 252 став (2) ) и “. 
Точката 20) станува точка 21). 
 

Член 11 
Во членот 265-а став (1)  точката 2) се брише. 
 

Член 12 
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се 

донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 13 

Се овластува Законодавно правната комисија при 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за работните односи.  

 
Член 14 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”, а одредбите од членовите 7 и 8 од овој закон ќе за-
почнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година. 

___________ 
               

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR MARRËDHËNIE PUNE 
 

Neni 1 
 Me Ligjin për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 62/05, 106/08, 161/08, 
114/09,130/09, 50/10, 52/10,  124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 
13/13, 25/13, 170/13 dhe 187/13), në nenin 5 paragrafi (1) 
pas pikës 10 shtohet pika e re 11, si vijon:   
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“11. “Shpallje e konkursit publik”- është secila shpallje 
publike për nevojë të punëdhënësit për punëtor, për 
plotësimin e vendit të lirë të punës, pa  marrë parasysh nëse 
shpallja publikohet në shtypin ditor ose në mjete tjera për 
informim publik të shtypura ose elektronike me pagesë ose 
në shërbimin për ndërmjetësim  gjatë punësimit në ueb 
faqen  e Agjencisë pa pagesë." 

Pikat 11, 12, 13, 14 dhe 15 bëhen pika 12, 13, 14, 15 
dhe 16.  

 
Neni 2 

Në nenin 13 paragrafi (3) fjalët: “para se punëtori të 
fillojë punën” zëvendësohen me fjalët: “një ditë para se 
punëtori të fillojë punën, kurse për punë urgjente dhe të 
paprolongueshme, së paku një orë para se punëtori ta 
fillojë punën.” 

 
Neni 3 

Në nenin 22 paragrafi (1) pika 1) pas fjalës “shtyp” 
shtohen fjalët: “ose në mjete tjera për informim publik të 
shtypura ose elektronike”. 

Në pikën 4) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 
presje dhe shtohen fjalët:  “me vendosje paraprake të 
shpalljes publike në sistemin elektronik të Agjencisë për 
Punësim të Republikës së Maqedonisë.” 

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:  
“(2) Sigurimi i nevojës për punëtorë me publikim të 

shpalljes publike në pajtim me paragrafin (1) pika 1) të 
këtij neni kryhet me vendosje paraprake të shpalljes 
publike në sistemin elektronik të Agjencisë për Punësim të 
Republikës së Maqedonisë para publikimi të  shpalljes 
publike." 

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4). 
Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (5) numri “(2)” 

zëvendësohet me numrin “(3)” . 
Paragrafi (5) bëhet paragraf (6).   
 

Neni 4 
Në nenin 23 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
“Kur punëdhënësi punëson punëtorë me anë të 

shpalljes publike, është i detyruar që në shpallje publike të 
theksojë:  

- emrin e vendit të punës,  
- kushtet që kërkohen për kryerjen e punës,  
- fillimin dhe përfundimin e orarit ditor dhe javor të 

punës,  
- orarin e punës,  
- shumën me para të rrogës themelore neto për vendin e 

punës për të cilin kërkohet punëtori,  
- afatin për paraqitje, i cili nuk guxon të jetë më i 

shkurtër se pesë ditë pune, 
- afatin në të cilin do të realizohet zgjedhja dhe  
- të dhëna të sakta për punëdhënësin (emri, selia, 

telefoni, personi për kontakt dhe adresa për dorëzimin e 
aplikacioneve).”   

Paragrafi (5) shlyhet.  
Paragrafët (6), (7) dhe (8) bëhen paragraf  (5), (6) dhe 

(7). 
 

Neni 5 
Në nenin 104 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
“(2) Punëtori me deklaratë me shkrim nga punëdhënësi 

mund të kërkojë t’i vazhdohet marrëveshja për punësim më 
së shumti deri në 67 vjet (meshkuj), përkatësisht deri në 65 
vjet (femra), nëse me ligj nuk është rregulluar ndryshe.” 

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe 
(4), si vijojnë:  

“(3) Deklaratën me shkrim nga paragrafi (2) i këtij 
neni, punëtori e jep më së voni deri më 31 gusht të vitit 
paraprak për vazhdimin e marrëveshjes për punësim nga 
paragrafi (1) i këtij neni, e për çdo vazhdim të mëtejmë të 
marrëveshjes për punësim nga paragrafi (2) i këtij, neni 

deklaratën e jep një herë në vit e më së voni deri më 31 
gusht në vitin paraprak për vazhdimin e marrëveshjes për 
punësim për vitin e ardhshëm.  

(4) Punëdhënësi është i detyruar që pas deklaratës së 
dhënë nga paragrafi (2) i këtij neni ta vazhdojë 
marrëveshjen për punësim më së shumti deri në 67 vjet 
(meshkuj), përkatësisht më së shumti deri në 65 vjet 
(femra).” 

 
Neni 6 

Në nenin 116 pas paragrafit (8) shtohet paragraf i ri (9), 
si vijon:  

“(9) Mënyrën dhe udhëheqjen e evidencës elektronike 
të orarit të plotë të punës dhe të punës jashtë orarit nga 
paragrafi (7) i këtij neni, i përcakton ministri  kompetent 
për çështje nga sfera e punës." 

 
Neni 7 

Në nenin 252 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri  
(3), si vijon:  

 “(3) Për marrëveshjen nga paragrafët (1) dhe (2) të 
këtij neni me të cilën është përcaktuar kompensim për 
punën e realizuar që në shumë neto  është më e lartë nga 
shuma e rrogës minimale të përcaktuar me ligj, 
punëdhënësi paguan kontribute nga sigurimi i detyrueshëm 
social në pajtim me ligjin.” 

 
Neni 8 

Në nenin 256 paragrafi (1) pas fjalës "marrëdhënie" 
presja shlyhet dhe shtohen fjalët: “dhe marrëveshje tjera 
me të cilat është përcaktuar kompensim për punën e kryer 
në shumë më të lartë nga shuma e rrogës minimale të 
përcaktuar me ligj.” 

 
Neni 9 

Pas nenit 264 shtohet nen i ri 264-a, si vijon: 
 

“Neni 264-a 
(1) Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
punëdhënësit nëse nuk e vazhdon marrëveshjen për 
punësim në pajtim me nenin 104 paragrafët (2) dhe (4). 

(2) Gjobë në shumë prej 6 000 deri 7 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje 
punëdhënësit nëse pas kalimit të afatit prej shtatë ditëve 
nga dita e përcaktimit të parregullsisë nga neni 104 
paragrafi (4) nuk e vazhdon kontratën për punësim.” 

 
Neni 10 

Në nenin 265 paragrafi (1) pas pikës 4) shtohet pikë e 
re 4-a),si vijon: 

“4-a) shpall konkurs publik dhe vend të lirë të punës në 
kundërshtim me këtë ligj (nenet 22, 23 dhe 24);" 

Pika 4-a)  bëhet pika 4-b). 
Në paragrafin (1) pika 19 lidhëza “dhe” në fund të 

fjalisë zëvendësohet me pikëpresje. 
Pas pikës 19) shtohet pikë e re 20), si vijon: 
“20) nuk paguan kontribute nga sigurimi i detyrueshëm 

social (neni 252 paragrafi (2)) dhe”. 
Pika 20) bëhet pika 21). 
 

Neni 11 
Në nenin 265-a paragrafi (1) pika 2) shlyhet. 
 

Neni 12 
Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në 

afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji. 

 
Neni 13 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për marrëdhënie të punës.  
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Neni 14 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, e 
dispozitat nga nenet 7 dhe 8 të këtij ligji do të fillojnë të 
aplikohen nga 1 janari 2015. 

___________ 
3391. 

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 ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, 
 што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 јули 2014 година. 
   

   Бр. 07 – 2982/1                            Претседател 
24 јули 2014 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 ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за пензиското и инвалидското осигуру-

вање (“Службен весник на Република Македонија” 
број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14 и 97/14 ), 
во членот 11 став (1) во точката 14) точката на крајот 
од реченицата се заменува со сврзникот: „ и“. 

По точка 14) се додава нова точка 15), која гласи: 
„15) лица кои остваруваат приходи од извршување 

физичка и /или  интелектуална работа, врз основа на 
договор за дело и/или авторски договор или друг дого-
вор со кој е определен надоместок за извршената рабо-
та кој во нето износ е повисок од износот на минимал-
на плата утврдена со закон.“ 

Во ставот (2) по бројот „9“ се додава запирка а збо-
ровите: „и 14 “ се заменуваат со зборовите: „14 и 15“. 

 
Член  2 

Во член 28-а  по бројот: „14“ се додаваат зборовите: 
„и 15“. 

 
Член  3 

Во член 118  во ставот  (1) зборовите: „ и 14“ се за-
менуваат со зборовите: „14 и 15“. 

 
Член 4 

Во член 119  во ставот  (1) зборовите: „и 14“ се за-
менуваат со зборовите: „14 и 15“. 

 
Член 5 

Во член 125 став (4) во точката 1) по зборот: „ него“ 
се додаваат зборовите: „ и за лицата за кои исплаќа на-
доместок врз основа на договор за дело и/или авторски 
договор или друг договор со кој е определен надомес-
ток за извршената работа кој во нето износ е повисок 
од износот на минимална плата утврдена со закон “. 

Во точката 5) зборовите: „и 14“ се заменуваат со 
зборовите: „14 и 15 доколку надоместокот врз основа 
на договор за дело и/или авторски договор или друг до-
говор со кој е определен надоместок за извршената ра-
бота кој во нето износ е повисок од износот на мини-
мална плата утврдена со закон “. 

 
Член 6 

По членот 132 се додава нов член 132-а,  кој гласи: 
 

„Член 132-а 
(1) Решенијата со кои е утврдено право од пензис-

кото и инвалидското осигурување задолжително под-
лежат на ревизија. 

(2) Ревизијата од став (1) на овој член ја врши Од-
деление за ревизија на решенија со кои се утврдуваат 
права од пензиското и инвалидското осигурување во 
Стручната служба на Фондот. 

(3) Ревизијата од став (1) на овој член се врши во 
рок од 15 дена од денот на донесувањето на решени-
ето. 

(4) Фондот поблиску го уредува начинот на врше-
њето на ревизијата од овој член. 

(5) За извршената ревизија од став (1) на овој член 
Фондот доставува месечен извештај до Министерство-
то за труд и социјална политика“. 

 
Член 7 

Во членот 185 ставот (2) се менува и гласи: 
„Фондот со општ акт ги утврдува начинот и услови-

те за сместувањето во домовите и становите за живе-
ење, функцијата и дејноста на овие објекти како и на-
чинот и условите на нивното работење.“. 

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), 
кои гласат: 

„(3) За сместување во домовите и становите за жи-
веење одлучува Комисија формирана од директорот на 
Фондот, а составена од пет члена од кои: два претстав-
ници од Фондот, два претставника од Министерството 
за труд и социјална политика и еден претставник од 
Министерството за финансии. 

(4) При одлучувањето за сместување во домовите и 
становите за живеење Комисијата користи софтверска 
апликација за електронска распределба на домовите и 
становите за живеење подготвена од Фондот“. 

 
Член 8 

Во членот 199 точка 1 по зборот „нив“ се додаваат 
зборовите: „и за лицата за кои исплаќа надоместок врз 
основа на договор за дело и/или авторски договор или 
друг договор со кој е определен надоместок за изврше-
ната работа кој во нето износ е повисок од износот на 
минимална плата утврдена со закон.“. 

Во точката 6 точката на крајот од реченицата се ме-
нува со точка и запира. 

По точката 6 се додава нова точка 7, која гласи: 
„7. лицата од член 11 став (1) точка 15 од овој закон 

доколку надоместокот врз основа на договор за дело 
и/или авторски договор или друг договор со кој е опре-
делен надоместок за извршената работа кој во нето из-
нос е повисок од износот на минимална плата утврдена 
со закон ги исплаќа физичко лице- сами за себе “. 

 
Член 9 

По член 207 се додава нов член 207-а, кој гласи: 
 

„Член 207-а 
(1) Фондот изготвува  преглед  со  податоци од ма-

тичната евиденција на осигурениците за секој осигуре-
ник кој е пријавен во задолжително социјално осигуру-
вање два пати годишно и тоа најдоцна до  15 февруари 
и најдоцна до 15 јули секоја година. Прегледот содржи: 


