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Агенцијата најдоцна секои 30 дена ќе доставува податоци до Управата за јавни приходи, за работодавачите од приватен сектор - корисници на мерките од членовите 98-д и 98-ѓ од овој закон, со цел Управата за
јавни приходи да преземe мерки согласно со своите законски надлежности.
Управата за јавни приходи по утврдување на постоење на долг по основ на неисплатена плата, придонеси од
задолжително социјално осигурување и даноци за два последователни месеца, за работодавач - корисник на мерките од член 98-д и член 98-ѓ од овој член, ќе започне постапка за наплата на износот на средствата за кои работодавачот бил ослободен од плаќање согласно со закон, а на
работодавачот му престанува ослободувањето од плаќање
придонеси од задолжително социјално осигурување и/или
персонален данок на доход.“
Член 2
Барањата за ослободувања од плаќање на придонеси на задолжително социјално осигурување и/или персонален данок од доход ќе можат да се поднесат најдоцна во рок од една година од денот на влегувањето
во сила на овој закон, во кој период ќе треба да започне
и користењето на ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и/или
персонален данок од доход по поднесеното барање.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PUNËSIM DHE
SIGURIM NË RAST TË PAPUNËSISË
Neni 1
Në Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të
papunësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003,
37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008,
50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14
dhe 113/14), pas nenit 98-v shtohen pesë nene të reja 98-g,
98-d, 98-gj, 98-e dhe 98-zh, si vijojnë:
"Neni 98-g
Punëdhënësi nga sektori privat, me kërkesë të
parashtruar paraprakisht në Agjenci, do të lirohet nga
pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social
dhe/apo tatimi personal mbi të ardhura, nëse i plotëson
kushtet e përgjithshme si vijon:
- personi i papunësuar që dëshiron ta punësojë të mos
ketë qenë i punësuar paraprakisht në dy vitet e fundit te
punëdhënësi i njëjtë i cili do ta shfrytëzojë masën për
lirimin nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i
detyrueshëm social dhe/apo tatimi personal mbi të ardhura;
- të mos e ketë zvogëluar numrin e personave të
punësuar duke llogaritur nga 15 marsi 2015 deri në ditën e
punësimit të punëtorëve të rinj, në pajtim me masat nga
nenet 98-d dhe 98-gj të këtij ligji, përveç në rast të vdekjes
apo pensionimit. Nëse punëdhënësi e ka rritur numrin e
personave të punësuar duke llogaritur nga 15 marsi 2015
deri në ditën e punësimit të punëtorëve të rinj, në pajtim
me masat nga nenet 98-d dhe 98-gj të këtij ligji, të mos e
ketë zvogëluar numrin e përgjithshëm të personave të
punësuar deri në ditën e punësimit të punëtorëve të rinj dhe
- të mos ketë rroga të papaguara, kontribute nga
sigurimi i detyrueshëm social dhe tatime më tepër se dy
muaj të njëpasnjëshëm, që dëshmohet me vërtetim të
lëshuar nga Drejtoria e të Hyrave Publike nga punëdhënësi
apo nëpërmjet shkëmbimit të të dhënave me detyrë zyrtare
përmes Agjencisë.
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Neni 98-d
Person i papunësuar për të cilin punëdhënësi do të
lirohet nga pagesa e tatimit personal mbi të ardhura dhe
kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social është:
- personi i papunësuar deri në moshën 35 vjeçare, që
paraprakisht nuk ka pasur marrëdhënie të themeluar pune
ose
- personi i papunësuar deri në moshën 35 vjeçare që ka
pasur paraprakisht marrëdhënie të themeluar pune, por para
punësimit në pajtim me masën nga ky nen nuk ka pasur
marrëdhënie të themeluar pune së paku tre muaj.
Lirimi nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i
detyrueshëm social dhe tatimi personal mbi të ardhura ka të
bëjë me periudhë në kohëzgjatje prej 36 muajsh duke
llogaritur nga dita e punësimit.
Punëdhënësi detyrohet ta mbajë personin nga paragrafi
1 i këtij neni edhe 12 muaj, pas kalimit të periudhës për të
cilën është liruar nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i
detyrueshëm social dhe tatimi personal mbi të ardhura.
Marrëveshja për punësim nënshkruhet në kohë të
pacaktuar, me orar të plotë pune.
Lirimi nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i
detyrueshëm social dhe tatimi personal mbi të ardhurave në
bazë mujore ka të bëjë me bruto rrogën mesatare për vitin
paraprak të publikuar nga Enti Shtetëror i Statistikës, kurse
dallimin mbi bruto rrogën mesatare për kontribute nga
sigurimi i detyrueshëm social dhe tatimi personal mbi të
ardhura e llogarit dhe e paguan punëdhënësi.
Neni 98-gj
Personi i papunësuar për të cilin punëdhënësi do të
shfrytëzojë lirim nga pagesa e kontributeve të sigurimit të
detyrueshëm social është:
- personi i papunësuar në moshë prej 35 deri në 50 vjet,
i cili në 15 vitet e fundit ka qenë së paku 10 vjet i
papunësuar dhe së paku tre muaj para punësimit nuk ka
themeluar marrëdhënie pune në pajtim me masën e
paraparë në këtë nen;
- personi i papunësuar në moshë mbi 50 vjet dhe
- personi i papunësuar i cili është prind i tre ose më
shumë fëmijëve dhe i cili së paku tre muaj para punësimit
nuk ka themeluar marrëdhënie pune; prindi vetëmbajtës
dhe anëtari i familjes me një prind, i cili së paku tre muaj
para punësimit nuk ka themeluar marrëdhënie pune;
pranuesit e ndihmës sociale; fëmijë pa prindër dhe
përkujdesje prindërore; viktima të dhunës familjare; person
invalid me invaliditet të vërtetuar në pajtim me Ligjin për
punësim të personave invalidë dhe personave me aftësi të
punës të zvogëluar të përcaktuar ose paaftësi profesionale
për punë për 50% në pajtim me rregullat e sigurimit
pensional dhe invalidor; ushtarët profesionalë të cilëve u ka
pushuar marrëdhënia e punës në pajtim me Ligjin për
shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë dhe
prindër të fëmijëve me pengesa në zhvillim që janë
shfrytëzues të shtesës së veçantë së paku tre muaj para
punësimit në pajtim me masën e këtij neni.
- personi i papunësuar në moshë mbi 58 vjet i cili në dy
vitet e fundit para punësimit në pajtim me masën e këtij
neni, nuk ka themeluar marrëdhënie pune.
Punëdhënësi i cili do të punësojë person nga paragrafi 1
alineja 1 e këtij neni është liruar nga pagesa e kontributeve
nga sigurimi i detyrueshëm social në kohëzgjatje prej 60
muajsh nga dita e punësimit. Punëdhënësi është i detyruar
ta mbajë personin nga paragrafi 1 alineja 1 e këtij neni
edhe 12 muaj, pas skadimit të periudhës në të cilën është
liruar nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i
detyrueshëm social.
Punëdhënësi i cili do të punësojë person nga paragrafi 1
alinetë 2 dhe 3 të këtij neni është liruar nga pagesa e
kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social në
kohëzgjatje prej 60 muajsh nga dita e punësimit.
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Punëdhënësi i cili do të punësojë person nga paragrafi 1
alineja 4 e këtij neni, lirohet nga pagesa e kontributeve nga
sigurimi i detyrueshëm social deri në përmbushjen e
kushteve për fitimin e të drejtës së pensionit të pleqërisë.
Marrëveshja për punësim për personat nga paragrafi 1 i
këtij neni duhet të lidhet në kohë të pacaktuar, me orar të
plotë pune.
Lirimi nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i
detyrueshëm social, për personat nga paragrafi 1 i këtij
neni, në bazë mujore ka të bëjë me rrogën bruto mesatare
për vitin paraprak të publikuar nga Enti Shtetëror i
Statistikës, ndërsa dallimin mbi rrogën bruto mesatare për
kontributet e sigurimit të detyrueshëm social e përllogarit
dhe paguan punëdhënësi.
Neni 98-e
Shfrytëzimi i masave nga nenet 98-d dhe 98-gj i këtij
ligji do të pushojë nëse punëdhënësi i cili pas punësimit të
personave në pajtim me masat nga nenet 98-d dhe 98-gj të
këtij ligji, ka borxh në bazë të rrogës së papaguar,
kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social dhe
tatimeve për dy muaj të njëpasnjëshme.
Punëdhënësi nga paragrafi 1 i këtij neni është i detyruar
ta paguajë shumën e mjeteve për të cilën është liruar nga
pagesa për periudhën e kaluar.
Punëdhënësi i cili nuk do ta mbajë personin nga neni
98-d dhe neni 98-gj paragrafi 1 alineja 1 e këtij ligji edhe
për 12 muaj pas skadimit të periudhës për të cilën është
liruar nga pagesa e kontributeve të sigurimit të
detyrueshëm social dhe/ose tatimit personal mbi të ardhura
është i detyruar që në afat prej 30 ditësh ta paguajë shumën
e mjeteve për të cilën është liruar nga pagesa për periudhën
e kaluar.
Punëdhënësi është i detyruar që të mos e zvogëlojë
numrin e të punësuarve për gjithë periudhën për të cilën
është liruar nga pagesa e kontributeve për sigurim të
detyrueshëm social dhe/ose tatimit personal mbi të
ardhurat, përveç në raste të vdekjes ose pensionimit.
Punëdhënësi është i detyruar që të mos e zvogëlojë
numrin e të punësuarve për të cilët nuk shfrytëzon lirim për
gjithë periudhën për të cilën është liruar nga pagesa e
kontributeve për sigurim të detyrueshëm social dhe/ose
tatimit personal mbi të ardhura, përveç në raste të vdekjes
ose pensionimit.
Nëse punëdhënësi e prish marrëveshjen për punësim
për shkaqe të bazuara në pajtim me Ligjin për marrëdhënie
pune, është i detyruar që në afat prej 30 ditësh në vendin e
tij të punësojë person tjetër të papunësuar të kategorisë së
njëjtë për periudhën e mbetur për të cilën shfrytëzon lirim
nga pagesa e kontributeve të sigurimit të detyrueshëm
social dhe/ose tatimit personal mbi të ardhura dhe
periudhën e mbetur për të cilën ka për obligim ta mbajë
personin në marrëdhënie pune.
Lirimi nga pagesa e kontributeve të sigurimit të
detyrueshëm social dhe/ose tatimit personal mbi të ardhura
nga nenet 98-g dhe 98-gj të këtij ligji ka të bëjë edhe me
person të vetëpunësuar që është punësuar në pajtim me
masat e këtij ligji.
Neni 98-zh
Evidencën e punëdhënësve nga sektori privat,
personave të papunësuar dhe personave të vetëpunësuar
nga nenet 98-d dhe 98-gj të këtij ligji e mban Agjencia.
Agjencia më së voni çdo 30 ditë do të dorëzojë të
dhëna në Drejtorinë e të Hyrave Publike, për punëdhënësit
nga sektori privat - shfrytëzues të masave nga nenet 98-d
dhe 98-gj të këtij ligji, me qëllim që Drejtoria e të Hyrave
Publike të ndërmarrë masa në pajtim me kompetencat e saj
ligjore.
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Drejtoria e të Hyrave Publike pas përcaktimit të
ekzistimit të borxhit në bazë të rrogës së papaguar,
kontributeve të sigurimit të detyrueshëm social dhe
tatimeve për dy muaj të njëpasnjëshme, për punëdhënës shfrytëzues të masave nga neni 98-d dhe neni 98-gj të këtij
neni, do të fillojë procedurë për pagesën e shumës së
mjeteve për të cilat punëdhënësi ka qenë i liruar nga pagesa
në pajtim me ligjin, ndërsa punëdhënësit i ndërpritet lirimi
nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm
social dhe/ose tatimit personal mbi të ardhura."
Neni 2
Kërkesat për lirimin nga pagesa e kontributeve për
sigurim të detyrueshëm social dhe/ose tatimit personal mbi
të ardhura do të mund të parashtrohen më së voni në afat
prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, periudhë
në të cilën do të duhet të fillojë edhe shfrytëzimi i lirimit
nga pagesa e kontributeve të sigurimit të detyrueshëm
social dhe/ose tatimit personal mbi të ardhura pas kërkesës
së parashtruar.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2080.
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и
44/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со електронско јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија
во вкупна површина од 8425 м2, кое претставува дел
од КП. бр. 4265/1, евидентирана во Имотен лист бр.
100395, согласно Извод од ЛУПД за фаза 3.1.1 од ГП
3.1 блок 3 од ДУП: за крајбрежна зона „Грашница“ УБ
4.7, УЗ 4 од ГУП Охрид на дел од КП 5836/1 и други
КО Охрид, донесен со Одлука бр.07-999/32 од
29.04.2010 година, со намена за изградба на дом за
старци.
Врз основа на согласност бр.03-3306/1 од
27.03.2015 од Министерство за труд и социјална политика со која се откажало од потребата на градби од јавен интерес утврден со закон.
Член 2
Оваа одлука да ја спроведе oпштина Охрид, согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со
градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Охрид („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/12)
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2922/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

