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Член 12 
Во членот 68 став 1 третиот ред бројот "12"  се за-

менува со бројот "24". 
Член 13 

Ч ленот 69 се брише. 
Член 14 

По членот 72 се додава нов член 72-а, кој гласи: 
 

"Член 72-а 
Неисплатениот дел од паричниот надоместок може 

по барање на невработеното лице да се исплати во ед-
нократен износ или во  месечни рати, но не подолго од 
24 месеца, доколку средствата се користат за заснова-
ње работен однос на неопределено време.  
Корисникот на средствата од ставот 1 на овој член е 

должен да ги врати искористените средства на Агенци-
јата за вработување доколку  на лицето му престане ра-
ботниот однос не по негова вина, пред истекот на двој-
но повеќе време од времето за кое користел средства, 
со банкарска камата на средствата по видување.  
Лицето од ставот 1 на овој член не може да биде 

евидентирано како невработено лице двојно повеќе 
време од времето за кое му е исплатен паричниот надо-
месток во еднократен износ или на рати."  

 
Член 15 

Во членот 77 алинеја 9 по зборот "работа" се става 
запирка и се додаваат зборовите: "е работно ангажира-
но или врши дејност спротивно на закон ", а зборовите: 
"кај работодавецот" се бришат.   

   
Член 16 

Во членот 85 став 2 вториот ред по зборот "работа" 
се додаваат зборовите: "не помал од утврдениот износ 
на платата за ист вид на работи според колективен до-
говор". 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи : 
"Организаторот на работите кој работно ќе ангажи-

ра невработено лице корисник на паричен надоместок, 
на јавни работи над 30 дена, има право на надомест од 
Агенцијата за вработување, месечно во висина на па-
ричниот надоместок на ангажираното невработено ли-
це, но не повисок од утврдената висина во ставот 2 на 
овој член. Правото на надоместокот трае до истекот на 
правото на паричниот надоместок на лицето, а најдол-
го до завршувањето на работното ангажирање на не-
вработеното лице." 

Член 17 
Во членот 87 став 1 и во другите одредби од овој 

закон зборовите: "бироа за вработување" се заменуваат 
со зборовите: "центри за вработување". 

 
Член 18 

Во членот 89 ставот 2  се менува и гласи:  
"Управниот одбор е составен од девет члена од ре-

дот на стручни лица со познавање или искуство од об-
ласта на вработувањето, од кои пет претставници име-
нува Владата на Република Македонија, а по два прет-
ставника се именуваат од организацијата на работодав-
ците и организацијата на мнозинскиот синдикат за вре-
ме од четири години, со право на повторен избор."  

Член 19 
Во членот 90  алинеја 12 по зборот "до" се додаваат 

зборовите "министерството надлежно за работите на 
трудот и". 

Член 20 
Членот 91 се менува и гласи: 
"Со Агенцијата за вработување раководи директор. 
Директорот на Агенцијата за вработување има за-

меник. 
Директорот на Агенцијата за вработување и заме-

никот на директорот ги именува и разрешува Владата 
на Република Македонија на предлог на министерот 
надлежен за работите на трудот . 
За директор на Агенцијата за вработување и за за-

меник на директорот може да биде именувано лице кое 
има висока стручна подготовка и најмалку пет години 
работно искуство по дипломирањето. 

Мандатот на директорот и на заменикот на дире-
кторот трае четири години, со можност за повторен из-
бор." 

Член 21 
Во членот 93 во воведната реченица по зборот "Ди-

ректорот" се додаваат зборовите: "и заменикот на дире-
кторот".       

Член 22 
Во членот 97 се додава нов став 1, кој гласи: 
"Агенцијата за вработување има право да врши 

увид кај работодавците во врска со остварување на 
правата и обврските на лицата  и на користењето на 
средствата, согласно со овој закон." 
Ставовите 1, 2 и 3 стануваат ставови 2, 3 и 4. 
 

Член 23 
Во целиот текст на Законот зборовите: "Заводот за 

вработување" се заменуваат со зборовите: "Агенцијата 
за вработување". 

Член 24 
По членот 99 се додава нов член 99-а, кој гласи : 
 

"Член 99-а 
Во рок од три месеца од денот на влегувањето во 

сила на овој закон Агенцијата за вработување и агенци-
ите за посредување за вработување се должни да ја 
усогласат својата организација и работење, согласно со 
овој закон." 

Член 25 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за вработувањето и осигурува-
ње во случај на невработеност. 

 
Член 26 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија".  

___________ 
 

L I GJ I 
PËR NDRYSHIMIN DHE 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 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001 dhe 25/2003), 
në nenin 14  shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 

 �Agjencia për punësim kryen shërbime të trajnimit, 
rikualifikimit ose kualifikimit plotësues para ndërprerjes së 
marrëdhënies së punës, trajnime afatshkurtra për punësimin 
e personave të papunë, trajnimit në vendin e punës dhe 
trajnimit për pjesëmarrjen e personave të papunë në punët 
publike, në mënyrë të pavarur dhe përmes siguruesve 
privat dhe publik të trajnimit, me zgjedhjen e tyre përmes 
shpalljes publike, me kushtet e përcaktuara me 
marrëveshjen ndërmjet Agjencisë për punësim dhe 
siguruesve të trajnimit.� 

Neni 2 
Në nenin 26 paragrafi 1 pas fjalës �punësim�, shtohen  

fjalët: �në vend dhe në vendet e jashtme�. 
Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 
�Ndërmjetësim për punësim në vend dhe në vendet e 

jashtme, mund të kryejë edhe Agjencia e ndërmjetësimit për 
punësim nga neni 27 i këtij ligji, në kushte dhe mënyrë të 
përcaktuar me këtë ligj.� 

Neni 3 
Pas nenit 26, shtohen tre nene të reja 26-a, 26-b dhe 26-

v si vijojnë: 
 �Neni 26-a 

Ndërmjetësimi për punësim në vendet e jashtme bëhet 
në bazë të marrëveshjes së ndërsjellë ndërshtetërore, 
respektivisht kontratës ose në bazë të marrëveshjes së 
nënshkruar paraprakisht ndërmjet Agjencisë për punësim, 
përkatësisht Agjencisë së ndërmjetësimit për punësim dhe 
punëdhënësit, tek i cili do të drejtohet personi për punësim. 

Me marrëveshjen ndërmjet Agjencisë për punësim, 
respektivisht Agjencisë së ndërmjetësimit për punësim dhe 
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punëdhënësit, tek i cili do të drejtohet personi për punësim, 
detyrimisht përcaktohen kushtet dhe mënyra lidhur me 
dërgimin dhe punën e personit të dërguar në punë në 
vendet e jashtme. 

Personi i cili dërgohet me punë në botën e jashtme, ka të 
drejtë kompensimi për obligimet e paplotësuara nga 
punëdhënësi, përkatësisht nga Agjencia  e ndërmjetësimit për 
punësim, në pajtim me aktet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni.  

Agjencia e ndërmjetësimit për punësim para dërgimit të 
personit në punë në vendet e jashtme, me personin 
nënshkruan marrëveshje në të cilën përcaktohen të drejtat 
dhe obligimet e ndërsjella lidhur me dërgimin dhe punën 
në vendet e jashtme. 

Agjencia e ndërmjetësimit për punësim është e obliguar 
që një ekzemplar të çdo marrëveshjeje të nënshkruar të 
ndërmjetësimit për punësim në vendet e jashtme, t�ia 
dorëzojë Agjencisë për punësim në ditën e nënshkrimit të 
marrëveshjes. 

Neni 26-b 
Agjencia e ndërmjetësimit për punësim e bën 

ndërmjetësimin me pagesën e shërbimeve për 
ndërmjetësim nga punëdhënësi. 

Agjencia nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk mund të 
kërkojë kompensim për shërbimet nga personat të cilët 
kërkojnë punë me ndërmjetësim nga e njëjta. 

Agjencia nga paragrafi 1 i këtij neni regjistrohet në 
regjistrin tregtar, në bazë të lejes së marrë paraprakisht për 
kryerjen e ndërmjetësimit për punësim.  

 Agjencia e ndërmjetësimit për punësim nuk mund të 
fillojë me punë para regjistrimit në regjistrin tregtar. 

 
Neni 26-v 

Agjencia për punësim dhe Agjencia e ndërmjetësimit 
për punësim, shkëmbejnë informacione të ndërsjella për 
vendet e lira të punës dhe dërgimin e personave të papunë 
për punësim.� 

Neni 4 
Në nenin 27, pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 

vijon: 
�Agjencia e ndërmjetësimit për punësim nuk mund të 

jetë themeluese e tregtarit individ ose е shoqërisë tregtare.� 
Paragrafi 2 bëhet paragraf 3. 
Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 4, pika 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: �me validitet 
prej dy vjetësh, me mundësi për vazhdim�. 

Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 5, pas fjalës 
�pagesë� shtohen fjalët: �nuk mund të bartet tërësisht ose 
pjesërisht tek personi i tretë fizik ose juridik dhe�. 

Paragrafët 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 6, 7 dhe 8. 
 

Neni 5 
Neni 53 ndryshon si vijon: 
 �Person i papunë, sipas këtij ligji, është personi i cili:  
1) nuk është i punësuar; 
2) është i paraqitur në Agjencinë për punësim; 
3) është i aftë dhe dëshiron të punojë; 
4) ka kërkuar në mënyrë aktive punë gjatë 30 ditëve të 

kaluara pune dhe është në disponim në bursën e punës që 
me punë të fillojë në 15 ditët vijuese;  

5) nuk ka refuzuar ofertë përkatëse për punësim, dhe 
6) të cilit marrëdhënia e punës nuk i ka pushur me 

dëshirën e tij. 
Me kërkesë aktive të punës nënkuptohet paraqitja e 

rregullt në Agjencinë për punësim në afatet e përcaktuara 
me këtë ligj, paraqitja në thirrjen e Agjencisë për punësim 
për këshillim, pjesëmarrje në mbledhje dhe intervista, 
dorëzimi i dokumenteve të nevojshme, dërgimi te 
punëdhënësit për punësim dhe bisedime lidhur me nevojat 
e paraqitura dhe kushtet për punësim dhe dërgimi te 
punëdhënësit, shoqatat e punëdhënësve dhe institucionet 
për përfshirje në trajnim, rikualifikim ose kualifikim 
plotësues për punësim.� 

 
Neni 6 

Në nenin 54 alineja 5, pas fjalës �veprimtari� vihet 
pikë, kurse fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.  

Pas alinesë  6, shtohet aline e re 7, si vijon: 
 �- i cili është i angazhuar me punë ose kryen 

veprimtari, në kundërshtim me ligjin�. 

Neni 7 
Në nenin 56 paragrafi 1, pas fjalës �ditë�, vihet presje 

dhe shtohen fjalët: �ndërsa personi i cili shfrytëzon vetëm 
të drejtën e mbrojtjes shëndetësore në çdo 60 ditë�. 

Në paragrafin 2, fjala �dy� zëvendësohet me fjalën 
�tre�. 

Neni 8 
 Në paragrafin 57, fjala �dy� zëvendësohet me fjalën 

�një�. 
Neni 9 

Pas nenit 57 shtohet nen i ri 57-a, si vijon: 
                                        

�Neni 57-a 
Personi i papunë, i cili nuk do ta informojë Agjencinë e 

punësimit për ndryshimet që ndikojnë për fitimin dhe 
humbjen e të drejtave, kurse organi inspektues e zbulon se 
punon në kundërshtim me ligjin ose refuzon angazhim 
pune për kryerjen e punëve publike, shlyhet nga evidenca e 
personave të papunë dhe mund të paraqitet përsëri pas 
kalimit të një viti.� 

Neni 10 
Në nenin 59 alineja 11 pas fjalës �veprimtari� vihet 

pikë, kurse fjalët deri në fund të alinesë fshihen.  
Në alinenë 12 fjalët: �te punëdhënësi� fshihen.  
Pas alinesë 12 shtohen katër aline të reja 13, 14, 15 dhe 

16,  si vijojnë: 
�-  shkon në kryerjen e afatit ushtarak ose kryerjen e 

pjesës së mbetur të afatit ushtarak; 
- refuzon angazhim pune për kryerjen e punëve 

publike; 
- angazhohet me punë në punët publike mbi 30 ditë, 

gjatë kohës së angazhimit në punët publike, dhe 
- është i angazhuar me punë ose kryen veprimtari.� 
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:  
 �Organi inspektues për personat nga paragrafi 1 alineja 

12 e këtij neni, është i obliguar që me shkrim ta informojë 
Qendrën për punë sociale dhe Agjencinë për punësim.�  

 
Neni 11 

Në nenin 66 në fjalinë hyrëse, fjalët: �është paguar 
kontributi për punësim�, zëvendësohen me fjalët: �janë 
paguar kontributet e rrogës�. 

 
Neni 12 

Në nenin 68, paragrafi 1, rreshti i tretë, numri �12� 
zëvendësohet me numrin �24�. 

 
Neni 13 

Neni 69 fshihet. 
Neni 14 

Pas nenit 72, shtohet nen i ri 72-a si vijon: 
 

�Neni 72-a 
Pjesa e papaguar e kompensimit në para, me kërkesë të 

personit të papunë, mund të paguhet në shumë të 
njëhershme ose në këste mujore, por jo më gjatë se 24 
muaj, nëse mjetet shfrytëzohen për themelimin e 
marrëdhënies së punës në kohë të pacaktuar.  

Shfrytëzuesi i mjeteve nga paragrafi 1 i këtij neni është 
i obliguar që Agjencisë për punësim t�ia kthejë mjetet e 
shfrytëzuara nëse personit i pushon marrëdhënia e punës jo 
me fajin e tij, para kalimit të kohës dy herë më shumë se 
koha për të cilën ka shfrytëzuar mjete, me kamatë bankare 
të mjeteve në të parë.  

Personi nga paragrafi 1 i këtij neni nuk mund të 
evidentohet si person i papunë për një  kohë dy herë më 
shumë se koha për të cilën i është paguar kompensimi në 
para, në shumë të njëhershme ose me këste.�  

 
Neni 15 

Në nenin 77 alineja 9, pas fjalës �punë� vihet presje 
dhe shtohen fjalët: �është i angazhuar me punë ose kryen 
veprimtari në kundërshtim me ligjin�, kurse fjalët: �te 
punëdhënësi� fshihen.   

Neni 16 
Në nenin 85, paragrafi 2, rreshti i dytë, pas fjalës 

�punë� shtohen fjalët: �jo më e vogël se shuma e 
përcaktuar e rrogës, për llojin e njëjtë të punëve sipas 
marrëveshjes kolektive�. 
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Pas paragrafit 2, shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 
 �Organizatori i punëve i cili me punë do të angazhojë 

personin e papunë, shfrytëzues i kompensimit në para, në 
punë publike mbi 30 ditë, ka të drejtë kompensimi nga 
Agjencia për punësim, për çdo muaj në lartësi të 
kompensimit në para të personit të angazhuar të papunë, 
por jo më shumë se lartësia e përcaktuar në paragrafin 2 të 
këtij neni. E drejta për kompensim zgjat deri në skadimin e 
të drejtës për kompensim në para të personit, ndërsa më së 
shumti deri në mbarimin e angazhimit me punë të personit 
të papunë.� 

 
Neni 17 

Në nenin 87 paragrafi 1 dhe në dispozitat tjera të ligjit, 
fjalët: �byrotë për punësim� zëvendësohen me fjalët: 
�qendrat për punësim�. 

 
Neni 18 

Në nenin 89, paragrafi 2 ndryshon si vijon:  
 �Këshilli drejtues përbëhet prej nëntë anëtarësh nga 

radhët e personave profesionalë me njohuri ose përvojë nga 
lëmi i  punësimit, nga të cilët pesë përfaqësues i emëron 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë, ndërsa nga dy 
përfaqësues emërohen nga organizata e punëdhënësve dhe 
organizata e sindikatës shumicë në kohëzgjatje prej katër 
vjetësh me të drejtë për rizgjedhje.� 

 
Neni 19 

Në nenin 90, alineja 12 pas fjalës �deri�, shtohen fjalët: 
�ministria kompetente për çështjet e punës dhe�. 

 
Neni 20 

Neni 91 ndryshon si vijon: 
�Me Agjencinë për punësim udhëheq drejtori. 
Drejtori i Agjencisë për punësim ka zëvendësin. 
Drejtorin e Agjencisë për punësim dhe 

zëvendësdrejtorin i emëron dhe shkarkon Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrit 
kompetent për çështjet e punës. 

Drejtor i Agjencisë për punësim dhe zëvendësdrejtor, mund 
të emërohet personi i cili ka përgatitje sipërore profesionale dhe 
së paku pesë vjet përvojë pune pas diplomimit. 

Mandati i drejtorit dhe zëvendësdrejtorit zgjat katër 
vjet, me mundësi rizgjedhjeje�. 

 
Neni 21 

Në nenin 93 në fjalinë hyrëse, pas fjalës �Drejtori� 
shtohen  fjalët: �edhe zëvendësdrejtori�.       

                                                         
Neni 22 

Në  nenin 97, shtohet paragraf i ri 1, si vijon: 
�Agjencia për punësim ka të drejtë inspektimi te 

punëdhënësit lidhur me realizimin e të drejtave dhe 
obligimeve të personave dhe shfrytëzimin e mjeteve, në 
pajtim me këtë ligj�. 

Paragrafët 1, 2 dhe 3 bëhen paragrafë 2, 3 dhe 4. 
 

Neni 23 
Në tërë tekstin e ligjit fjalët: �Enti për punësim� 

zëvendësohen me fjalët: �Agjencia për punësim�. 
 

Neni 24 
Pas nenit 99 shtohet nen i ri 99-a si vijon: 
 

�Neni 99-a 
Në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 

ligji, Agjencia për punësim dhe agjencitë e ndërmjetësimit 
për punësim, janë të detyruara ta harmonizojnë 
organizimin dhe punën e tyre sipas këtij ligji.�  

 
Neni 25 

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjdhënës i Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë të verifikojë tekstin e 
spastruar të Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të 
papunësisë. 

 
Neni 26 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�.  

620. 
Врз основа на член 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 
ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ 

ИНВЕСТИЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за основање на Агенција за 

странски инвестиции на Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 9 јуни 2004 година. 
 

    Бр. 07-2484/1   Претседател 
9 јуни 2004 година                 на Република Македонија, 
        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува основањето, организација-
та и работењето на Агенцијата за странски инвестиции 
на Република Македонија. 

 
Основање 

 
Член 2 

Агенцијата за странски инвестиции на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Агенција) се осно-
ва заради обезбедување зголемен прилив на странски 
директни инвестиции со кој се поттикнува економски-
от развој во Република Македонија. 

 
Правен статус   

Член 3 
Агенцијата има својство на правно лице.  
Агенцијата е самостојна во својата работа. 
Скратен назив на Агенцијата е АСИРМ. 
Седиштето на Агенцијата е во Скопје, а може да 

има организациони делови во странство, кои немаат 
својство на правни лица. 

 
Активности на Агенцијата  

Член 4 
Основни активности на Агенцијата се: 
1) развивање, и на годишна основа, ажурирање и 

имплементирање на најдобрите практики на стратегии 
за промоција на инвестиции за привлекување странски 
директни инвестиции; 

2) развивање на неопходните вештини за ефективно 
развивање и имплементирање на стратегијата за про-
моција на инвестиции и за исполнување и надминува-
ње на очекувањата на странскиот инвеститор со дифе-
ренцирање на Република Македонија од други конку-
рентни земји преку давање на високо професионални 
услуги на инвеститорите, во процесот на прединвести-
рање, инвестирање и реинвестирање; 

3) вградување на стратегија за идентификување, во рам-
ките на стратегијата за инвестициона промоција, на оние 
сектори кои претставуваат најдобри перспективи за макси-
мизирање на нето економската добивка за Македонија; 

4) обезбедување услуги на инвеститорите; 
5) дефинирање и поткрепување на клучните марке-

тинг пораки насочени кон подобрување на имиџот на 
Република Македонија како локација атрактивна за ин-
вестирање и генерирање на инвестициони можности; 


