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Член 13 
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 MARRËDHËNIE PUNE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për marrëdhënie pune ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 62/2005, 106/2008, 
161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10,  124/10, 
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 
20/15, 33/15 dhe 72/15), në nenin 252 paragrafi (3) 
shlyhet. 

 
Neni 2 

Neni 259 ndryshohet si vijon: 
 

"Neni 259 
(1) Nëse inspektori i punës has në punë te punëdhënësi 

persona me të cilit nuk është lidhur marrëdhënie e punës, 
në pajtim me ligj dhe personat nuk janë paraqitur në 
sigurim të obligueshëm social me aktvendim do t'i 
urdhërojë punëdhënësit në afat prej tetë ditëve nga dita e 
pranimit të aktvendimit me personat e hasur ose persona 
tjerë pa konkurs publik të themelojë marrëdhënie të punës 
në kohë të pacaktuar dhe në tre muajt e ardhshëm të mos e 
zvogëlojë numrin e përgjithshëm të të punësuarve dhe t'i 
japë propozim për barazim me dhënie të urdhërpagesës 
kundërvajtëse personit përgjegjës ose personit të autorizuar 
nga ai te punëdhënësi në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.  
Nëse punëdhënësi nuk e pranon urdhërpagesën e 
kundërvajtjes, inspektori kompetent do të parashtrojë 
kërkesë për ngritje të procedurës së kundërvajtjes.  

(2) Nëse punëdhënësi e përsërit kundërvajtjen nga 
paragrafi (1) të këtij neni, në afat prej një viti nga dita e 
kryerjes së kundërvajtjes, inspektori i punës me aktvendim 
do të ndalojë punë te punëdhënësi në lokalin e punës, 
përkatësisht hapësirën e punës në kohëzgjatje prej 30 ditë 
dhe do të parashtrojë kërkesë për ngritje të procedure të 
kundërvajtjes, në pajtim me ligj. 

(3) Urdhërpagesë kundërvajtëse nga paragrafi (1) të 
këtij neni, aktvendim nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij 
neni dhe kërkesë për ngritje të procedurë të kundërvajtjes 
nga paragrafi (2) të këtij neni, do të miratojnë, përkatësisht 
do të parashtrojnë në pajtim me ligj edhe inspektori i 
tregut, inspektori sanitar dhe shëndetësor dhe inspektori 
për inspektim teknik, çdonjëra në lidhje me dispozitat të 
këtij ligji për çështjet për të cilat ato janë kompetent në 
pajtim me ligj. 

(4) Ankesa e parashtruar kundër aktvendimeve nga 
paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni nuk e prolongon 
zbatimin e aktvendimit. 

(5) Gjatë kohës së ndalesës për punë të punëdhënësit 
nga paragrafi (2) të këtij neni, punëdhënësi është i obliguar 
punëtorëve t'u paguajë kompensim të rrogës së paku 70% 
nga rroga e paguar e punëtorit në muajin paraprak dhe 
kontribute nga rroga edhe gjatë kohës së ndalesës nuk 
guxon ta zvogëlojë numrin e të punësuarve.  

(6) Personat e autorizuar zyrtar janë të obliguar të 
mbajnë evidencë të procedurave të ngritura. 

 (7) Në evidencën nga paragrafi (6) të këtij neni 
grumbullohen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri 
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të 
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, 
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së 
kundërvajtjes e cila i jepet dhe rezultati i procedurës. 

(8) Të dhënat personale nga paragrafi (7) të këtij neni 
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë. 

(9) Ministri kompetent për punët nga sfera e punës e 
përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së 
kundërvajtjes. “ 

 
Neni 3 

Në nenin 264 në paragrafin (1) fjalët: "6.000 deri në" 
shlyhen. 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 

personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga 
paragrafi 1 të këtij neni personit përgjegjës të personit 
juridik. 

Në paragrafin (3) fjalët: "4.000 deri në 5000" 
zëvendësohen me fjalët: "700 deri në 1050". 

 
Neni 4 

Në nenin 264-a në paragrafin (1) fjalët: "„2.000 deri 
në" shlyhen. 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 

personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga 
paragrafi (1) të këtij neni personit përgjegjës të personit 
juridik." 

  
Neni 5 

Në nenin 265 në paragrafin (1) fjalët: "2.000 deri në" 
shlyhen. 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"(2) Gjobë në shume prej 30% nga gjoba e matur për 

personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga 
paragrafi (1) të këtij neni personit përgjegjës të personit 
juridik." 

Në paragrafin (3) fjalët: "1.000 deri në 2.000" 
zëvendësohen me fjalët: "300 deri në 450". 

 
Neni 6 

Në nenin 265-a në paragrafin (1) fjalët: "„500 deri në" 
shlyhen. 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 

personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga 
paragrafi (1) të këtij neni personit përgjegjës të personit 
juridik." 

Në paragrafin (3) fjalët: "600 deri në 800" 
zëvendësohen me fjalët: "100 deri në 150". 

 
Neni 7 

Në nenin 266 në paragrafin (1) fjalët: "„1.000 deri në" 
shlyhen. 

 
Neni 8 

Në nenin 266-a në paragrafin (5) fjalët: "padi për 
ngritje të kontestit administrativ" zëvendësohen me fjalët: 
"ankesë te Komisioni shtetëror për vendosje në shkallë të 
dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës 
kundërvajtëse".   

  
Neni 9 

Në nenin 266-v në paragrafin (1) fjalët: "kryerësit të 
kundërvajtjes t'i propozojë procedurë për barazim në pajtim 
me ligj, ligj tjetër dhe Ligji për kundërvajtje". 
zëvendësohen me fjalët: "personit përgjegjës ose person i 
autorizuar nga ai te punëdhënës do t'i japë urdhërpagesë 
kundërvajtëse në pajtim me Ligjin për kundërvajtje". 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
"(2) Kur kryerësi i kundërvajtjes pajtohet me 

procedurën për barazim, inspektori nga nenet 261 dhe 261-
a të këtij ligji përpilon procesverbal dhe i jep urdhërpagesë 
kundërvajtëse personit përgjegjës ose personit të autorizuar 
nga ai te punëdhënësi." 
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Në paragrafin (3) në fjalinë e dytë fjala "pagesa" 
zëvendësohet me fjalët: "pagesa kundërvajtëse" 

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
"(4) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet person 

juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën kundërvajtëse e 
nënshkruan personi përgjegjës ose personi i autorizuar nga 
ai." 

 
Nenin 10 

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

                                
Neni 11 

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

 
Neni 12 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst 
të spastruar të Ligjit për marrëdhënie pune.  

 
Neni 13 

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

__________ 
3788.  

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 МИНИ-

МАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за минимална плата во Република Маке-
донија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 30 јули 2015 година. 

 
Бр. 08-3428/1 Претседател 

30 јули 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 МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за минимална плата во Република Ма-

кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 11/12, 30/14, 180/14 и 81/15), членот 6 се брише. 

 
Член 2 

Членот 7 се менува и гласи: 
„(1)Ако инспекторот на труд при инспекциски над-

зор утврди дека  работодавачот на работникот не  му 
исплатил минимална плата согласно овој закон, со ре-
шение  ќе му нареди на работодавачот  во рок од осум 
дена од денот на приемот на решението на вработените 
да им исплати минимална плата и придонеси од плата 
согласно закон  му дава предлог за порамнување со из-

давање на прекршочен платен налог на одговорното 
лице кај работодавачот согласно Законот за прекршо-
ците. Ако работодавачот не го прифати прекршочниот 
платен налог,  надлежниот инспектор ќе поднесе бара-
ње за поведување прекршочна постапка. 

(2) Ако работодавачот  го повтори прекршокот од 
ставот (1) од овој член, во рок од една година од денот 
на сторувањето на прекршокот, инспекторот на труд со 
решение ќе ја забрани работата на работодавачот во ра-
ботните простории, работниот простор или на друг со-
одветен начин во траење од 15 дена, ќе нареди на рабо-
тодавачот на вработените да им исплати минимална 
плата и придонеси од плата согласно закон и ќе подне-
се барање за поведување на прекршочна постапка. За 
време на забраната за работа, работодавачот е должен 
на работниците да им исплати минимална плата  и при-
донеси од минимална плата согласно закон. По истекот 
на забраната за работа, работодавачот не смее да го на-
мали бројот на вработените во наредните  три месеци. 

(3) Жалбата  против решението на инспекторот на 
труд од ставовите  (1) и (2) на овој член  не го одлага 
извршувањето на решението.” 

   
Член 3 

Во членот 7-а пред зборот „За” се става бројот „(1)” 
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2)Против одлуките на прекршочната комисија 

дозволена е жалба до Државната комисија за одлучува-
ње во втор степен од областа на инспекцискиот надзор 
и областа на прекршочната постапка.” 

 
Член 4 

По членот 7-а се додаваат два нови члена 7-б  и 7-в 
кои гласат:  

 
„Член 7-б 

(1) Глоба во износ од 6.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на работодавач -  правно 
лице ако: 

- на вработените не им исплати минимална плата и 
придонеси од плата согласно закон (член 4). 

(2) 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 7-в 

(1) Овластените службени лица се должни да водат 
евиденција за издадените прекршочен 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 прекршочниот платен на-
лог 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 5 

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. 


