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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

595.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА
НЕВРАБОТЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 април 2006 година.
Број 07-1628/1
12 април 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ
ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ
Член 1
Во Законот за вработувањето и осигурување во случај
на невработеност ("Службен весник на Република
Македонија" број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001,
25/2003, 37/2004 и 4/2005) во членот 26-б ставови 3 и 4
зборовите: "трговскиот регистар" се заменуваат со зборовите: "Централниот регистар на Република Македонија".
Член 2
Во членот 64 став 1 точката 4 се менува и гласи:
"4) право на пензиско и инвалидско осигурување во
согласност со прописите за пензиското и инвалидското
осигурување на невработеното лице корисник на паричен надоместок на кое му недостасуваат најмногу до
пет години пред исполнување на услови за стекнување
право на старосна пензија, а кое нема 15 години стаж
на осигурување, до остварување на 15 години стаж на
осигурување."
Член 3
Во членот 71 ставот 2 се менува и гласи:
"Паричниот надоместок на невработеното лице се
исплатува:
1) еден месец, ако има стаж на осигурување најмалку девет месеца во непрекинато траење или 12 месеца
со прекин во последните 18 месеца;
2) два месеца, ако има стаж на осигурување над 18
месеца до две и пол години;
3) три месеца, ако има стаж на осигурување над две
и пол до пет години;
4) четири месеца, ако има стаж на осигурување над
пет до седум и пол години;
5) пет месеца, ако има стаж на осигурување над седум и пол до десет години;
6) шест месеца, ако има стаж на осигурување над
десет до дванаесет и пол години;
7) седум месеца, ако има стаж на осигурување над
дванаесет и пол до 15 години;
8) осум месеца, ако има стаж на осигурување над 15
до седумнаесет и пол години;
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9) девет месеца, ако има стаж на осигурување над
седумнаесет и пол до 20 години;
10) десет месеца, ако има стаж на осигурување над
20 до дваесет и две и пол години;
11) единаесет месеца, ако има стаж на осигурување
над дваесет и две и пол до 25 години и
12) дванаесет месеца, ако има стаж на осигурување
над 25 години."
Член 4
Поднесените барања до денот на влегување во сила
на овој закон за остварување на правата од осигурување во случај на невработеност, ќе се решат според овој
закон.
Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
__________
LIGJ
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, 25/2003, 37/2004
dhe 4/2005) në nenin 26-b paragrafët 3 dhe 4, fjalët:
“regjistrin tregtar” zëvendësohen me fjalët: “Regjistrin
qendror të Republikës së Maqedonisë”.
Neni 2
Në nenin 64 paragrafi 1, pika 4 ndryshohet, si vijon:
“4) e drejta për sigurim pensional dhe invalidor, në
pajtim me dispozitat për sigurimin pensional e invalidor të
personit të papunësuar shfrytëzues i kompensimit me para,
të cilit i mungojnë më së tepërmi deri më pesë vjet para
plotësimit të kushteve për fitimin e të drejtës për pension të
pleqërisë, e i cili nuk ka 15 vjet stazh të sigurimit, deri në
realizimin e 15 vjetëve të stazhit të sigurimit.”
Neni 3
Në nenin 71, paragrafi 2 ndryshohet, si vijon:
“Kompensimi me para personit të papunësuar, i
paguhet:
1) një muaj, nëse ka stazh të sigurimit së paku nëntë
muaj në kohëzgjatje të pandërprerë, ose 12 muaj me
ndërprerje në 18 muajt e fundit;
2) dy muaj, nëse ka stazh të sigurimit mbi 18 muaj deri
në dy vjet e gjysmë;
3) tre muaj, nëse ka stazh të sigurimit mbi dy vjet e
gjysmë deri në pesë vjet;
4) katër muaj, nëse ka stazh të sigurimit mbi pesë vjet,
deri shtatë vjet e gjysmë;
5) pesë muaj, nëse ka stazh të sigurimit mbi shtatë vjet
e gjysmë deri në 10 vjet;
6) gjashtë muaj, nëse ka stazh të sigurimit mbi 10 vjet
deri në dymbëdhjetë vjet e gjysmë;
7) shtatë muaj, nëse ka stazh të sigurimit mbi dymbëdhjetë vjet e gjysmë deri në 15 vjet;
8) tetë muaj, nëse ka stazh të sigurimit mbi pesëmbëdhjetë vjet deri shtatëmbëdhjetë vjet e gjysmë;
9) nëntë muaj, nëse ka stazh të sigurimit mbi shtatëmbëdhjetë vjet e gjysmë deri në 20 vjet;
10) dhjetë muaj, nëse ka stazh të sigurimit mbi 20 vjet
deri në njëzetedy vjet e gjysmë;
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11) njëmbëdhjetë muaj, nëse ka stazh të sigurimit mbi
njëzet e dy vjet e gjysmë deri në 25 vjet; dhe
12) dymbëdhjetë muaj, nëse ka stazh të sigurimit mbi
25 vjet.’’
Neni 4
Kërkesat e paraqitura deri në ditën e hyrjes në fuqi të
këtij ligji për realizimin e të drejtave të sigurimit në rast të
papunësisë, do të zgjidhen sipas këtij ligji.
Neni 5
Autorizohet Komisioni juridik-ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të verifikojë tekstin e spastruar
të Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________

596.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ
ЗА МИКРОФИНАНСИРАЊЕ
Се прогласува Законот за престанување на важењето на Законот за банки за микрофинансирање,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 април 2006 година.
Број 07-1629/1
12 април 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р
ЗАКОН
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ
ЗА БАНКИ ЗА МИКРОФИНАНСИРАЊЕ
Член 1
Законот за банки за микрофинансирање ("Службен
весник на Република Македонија" број 61/2002) престанува да важи.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
__________
LIGJ
PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË
LIGJIT PËR BANKAT PËR MIKROFINANCIM
Neni 1
Ligji për bankat për mikrofinancim ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" nr. 61/2002), ndërpritet të vlejë.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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597.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 април 2006 година.
Број 07-1634/1
12 април 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за извршување ("Службен весник на Република Македонија’’ број 35/2005) во членот 1 став
(2) точката се заменува со запирка по која се додаваат
зборовите: "освен ако со друг закон поинаку не е определено".
Член 2
Во членот 2 ставот (4) се менува и гласи:
"(4) Извршување заради наплата на паричните казни и трошоците изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки, започнува по барање на Јавниот правобранител на Република Македонија. "
Член 3
Во членот 12 став (1) точка 3 сврзникот "и" се заменува со запирка и се додава нова точка 3-а), која гласи:
"3-а) заклучокот на извршителот за утврдување на
трошоците на извршувањето и".
Член 4
Во членот 32 став (1) точката 7 се менува и гласи:
"7) да не е осуден со правосилна судска одлука на
безусловна казна затвор над шест месеца, или да не му
е изречена казна забрана за вршење на професијата извршител".
Член 5
Во членот 40 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
"(3) При преземањето на извршните дејствија, извршителот ги изготвува налозите, заклучоците, записниците, барањата, службените белешки и другите акти со
форма и содржина пропишани од министерот за правда. Актите кои не се во пропишаната форма и содржина се сметаат за неважечки."
Член 6
Во членот 49 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) За помошник на извршител може да се назначи
лице кое ги исполнува следниве услови:
1) да е државјанин на Република Македонија;
2) да е деловно способно и да има општа здравствена способност;

