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Управата за јавни приходи по утврдување на по-
стоење на долг по основ на неисплатена плата, придо-
неси од задолжително социјално осигурување и даноци 
за два последователни месеци, за работодавач - корис-
ник на мерката од членот 98-з став 1 од овој закон, ќе 
започне постапка за наплата на износот на средствата 
за кои работодавачот бил ослободен од плаќање сог-
ласно закон,  а на работодавачот му престанува ослобо-
дувањето од плаќање придонеси од задолжително со-
цијално осигурување согласно мерката од став 1 на 
овој член.” 

 
Член 2 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собраните на Република Македонија да утврди пречис-
тен текст на Законот за вработувањето и осигурување 
во случај на невработеност. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то 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 3719/97, 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, 
113/14, 56/15 ,129/15 dhe 147/15), pas nenit 98-zh shtohen 
dy nene të reja 98-z dhe 98-x, si vijojnë:  

 
"Neni 98-z 

Punëdhënësi nga sektori privat, pas kërkesës së 
parashtruar paraprakisht te Agjencia, do të lirohet nga 
pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social 
për personin që do ta punësojë si zëvendësim për punëtorin 
që shfrytëzon pushim të lindjes nga puna, për periudhën 
derisa zgjatë pushimi i lindjes.  

Punëdhënësi nga sektori privat që ta shfrytëzojë masën 
nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk guxon të 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 
Ardhurave Publike nga punëdhënësi apo në formë të 
shkëmbimit të të dhënave me detyrë zyrtare përmes 
Agjencisë.   

Punëdhënësi detyrohet pas kalimit të pushimit të lindjes 
së punëtorit dhe kthimit të tij në punë, ta mbajë të njëjtin në 
punë edhe më pak për periudhën e njëjtë për të cilën është 
liruar nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i 
detyrueshëm social në pajtim me masën nga paragrafi 1 i 
këtij neni, përveç në rast kur punëdhënësi me deklaratë të 
verifikuar në noter do të deklarojë se nuk do të kthehet në 
vendin e punës.  

Punëtori për të cilin shfrytëzohet lirimi në pajtim me 
masën nga paragrafi 1 i këtij neni, duhet të punojë në 
vendin e njëjtë të punës në të cilën ka punuar punëtori që 
shfrytëzon pushim të lindjes, dhe t'i paguhet rroga e njëjtë 

neto, në të kundërtën punëdhënësi detyrohet ta kthejë 
shumën e mjeteve për të cilën është liruar nga pagesa për 
periudhën e kaluar në pajtim me masën nga paragrafi 1 i 
këtij neni.   

Punëdhënësi që nuk mund ta mbajë punëtori pas 

kalimit të pushimit të tij të lindjes dhe kthimi i tij në punë 

për edhe më pak të periudhës së njëjtë për të cilën është 

liruar nga pagesën e kontributeve nga sigurimi i 

detyrueshëm social në pajtim me masën nga paragrafi 1 i 

këtij neni, detyrohet në afat prej 30 ditësh të arkëtojë dy 

herë shumë më të madhe se shuma e mjeteve për të cilën 

është liruar nga pagesa për periudhën e kaluar.   

Shfrytëzimi i masës nga paragrafi 1 i këtij neni do të 

pushojë nëse punëdhënësi i cili pas punësimit të personit si 

zëvendësim për punëtor që shfrytëzon pushim të lindjes 

nga puna, për periudhën derisa zgjatë pushimi i lindjes, ka 

borxh në bazë të rrogës së papaguar, kontributeve nga 

sigurimi i detyrueshëm social dhe tatimeve për dy muaj të 

njëpasnjëshëm, dhe i njëjti detyrohet ta arkëtojë shumën e 

mjeteve për të cilën është liruar nga pagesa për periudhën e 

kaluar në pajtim me masën nga paragrafi 1 i këtij neni.   

 

Neni 98-x 

Agjencia më së voni çdo 30 ditë do të dorëzojë të 

dhëna te Drejtoria e të Ardhurave Publike për punëdhënësit 

nga sektori privat - shfrytëzues të masës nga neni 98-z 

paragrafi 1 i këtij ligji, me qëllim Drejtoria e të Ardhurave 

Publike të merr pasa në pajtim me kompetencat ligjore.   

Drejtoria e të Ardhurave Publike pas përcaktimit të 

ekzistimit të borxhit në bazë të rrogës së papaguar, 

kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social dhe 

tatimeve për dy muaj të njëpasnjëshëm, për punëdhënësin - 

shfrytëzues të masës nga neni 98-z paragrafi 1 të këtij ligji, 

do të fillojë procedura për arkëtimin e shumës së mjeteve 

për të cilat punëdhënësi ishte liruar nga pagesa në pajtim 

me ligjin, kurse punëdhënësit i pushon lirimi nga pagesa e 

kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim 

me masën nga paragrafi 1 i këtij neni.". 

 

Neni 2 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 

të Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë.  

 

Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 

4456. 

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 ИЗМЕ-

НУВАЊЕ  И  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ  

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за административни службеници, 
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што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 август 2015 година. 

  
Бр. 08-4017/1 Претседател 

27 август 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 АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

 

Член 1 

Во Законот за административни службеници 

(,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 

27/14, 199/14 и 48/15), во членот 19 по ставот (17) се 

додаваат два нови става (18) и (19) кои гласат: 

„(18) За сите прашања во врска со работниот однос 

за кои со закон не е утврдено правото на жалба, адми-

нистративниот службеник има право да поднесе приго-

вор до Агенцијата во рок од осум дена.  

(19) Одредбите од овој закон кои се однесуваат на 

рокот и постапката за решавање на жалбата соодветно 

се применуваат за приговорот.” 

 

Член 2 

По членот 19 се додава нов член 19-а кој гласи: 

 

„Член 19-а 

(1) Директорот на Агенцијата формира Комисија за 

ревизија на постапката за селекција на административ-

ните службеници (во натамониот текст: Комисија за 

ревизија), составена од претседател и негов заменик 

номинирани од министерот за информатичко општес-

тво и администрација, еден член и негов заменик од ре-

дот на вработените во Агенцијата и еден член и негов 

заменик од стручната и научната јавност.  

(2) Комисијата за ревизија во рок од 15 дена од ис-

текот на кварталот врши ревизија на најмалку дваесет 

постапки за селекција по случаен избор кои биле спро-

ведени во тој квартал, а доколку утврди недостатоци 

должна е веднаш да достави извештај за недостатоците 

до директорот на Агенцијата, до Државниот управен 

инспекторат и до институцијата која вработува.  

(3) Членовите на комисијата за ревизија не може да 

учествуваат во постапките за селекција. 

(4) Комисијата за ревизија има мандат од четири го-

дини, со право на уште едно назначување.  

(5) Недостатоците во постапката за селекција се ос-

нов за поништување на огласот за вработување на ад-

министративен службеник. 

(6) Решението за поништување на огласот по соп-

ствена иницијатива или по наредба на Државниот уп-

равен инспекторат го донесува раководното лице на 

институцијата која вработува. 

(7) На членовите на Комисијата за ревизија за секо-

ја спроведена ревизија на постапкатa за селекција им 

следува паричен надоместок, во износ од една третина 

од просечната нето плата во Република Македонија, за 

што Агенцијата  донесува решение.“    

 

Член 3 

Во членот 38 по ставот (1) се додава нов став (2) кој 

гласи: 

„(2) Сите фази од постапката за селекција ги спро-

ведува Комисијата за селекција која е должна да се 

грижи за законитоста на постапката.“ 

 

Член 4 

Во членот 41 ставот (5) се менува и гласи: 

„На кандидатот кој при полагањето постапува спро-

тивно од ставот (3) на овој член Комисијата за селекци-

ја која го спроведува и следи полагањето нема да му се 

дозволи натамошно полагање и му се изрекува забрана 

за полагање на  испит за административен службеник 

во траење од три години, за што Агенцијата донесува 

решение против кое може да се поведе управен спор 

пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на прие-

мот на решението.“ 

По ставот  (15) се додаваат четири нови става (16), 

(17), (18) и (19) кои гласат: 

„(16) Агенцијата е должна да го блокира радио 

френквенцискиот опсег во просторијата за полагање на 

испитот за време на спроведување на испитот. 

(17) Агенцијата за електронски  комуникации (во 

понатамошниот текст АЕК) врши постојан мониторинг 

на блокирањето на радио френкфенцискиот опсег во 

просторијата за полагање на испитот, со цел да се спре-

чи секаков вид на електронска комуникација со околи-

ната надвор од просторијата за полагање на испитот. 

(18) АЕК во просторијата за полагање на испитот 

инсталира мерна опрема која обезбедува електронски 

запис од извршените мерења во траење од 30 дена, и 

истите се складираат во централниот контролен систем 

на АЕК. 

(19) АЕК формира тричлена комисија која изготву-

ва  извештај врз основа на електронските записи скла-

дирани во централниот контролен систем на АЕК и ис-

тиот го доставува до Агенцијата најдоцна во рок од 15 

дена од завршување на испитната сесија.” 

 

Член 5 

Во членот 101 во ставот (1) по алинејата 3 се додава 

нова алинеја 4 која гласи: 

„ - не донесе решение за изрекување на забрана за 

полагање на испит за административен службеник во 

траење од три години, спротивно на членот 41 став (5) 

од овој закон,“ 

На крајот од алинејата 4 сврзникот „и“ се заменува 

со запирка, во алинејата 5 точката се заменува со сврз-

никот „и“ и се додава нова алинеја 6 која гласи: 

„- не го блокира радио фрекфенцискиот опсег  во 

просторијата за полагање на испитот спротивно на чле-

нот 41 став (16) од овој закон.“ 

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и 

(6) кои гласат: 
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„(4) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-

ска противвредност ќе им се изрече на членовите на 

Комисијата за селекција ако на кандидатот му дозволат 

натамошно полагање на испитот спротивно на членот 

41 став (5) од овој закон. 

(5) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој ко-

ристи литература, закони, мобилен телефон, преносни 

компјутерски уреди и други технички и информатички 

средства и контактира со други кандидати или лица од 

Агенцијата освен со информатичар вработен во 

Агенцијата, доколку има технички проблем со компју-

терот на кој го полагал испитот, односно тестот спро-

тивно на членот 41 став (3) од овој закон. 

(6) Глоба во износ од 2000 до 3000 евра во денарска 

противвредност ќе им се изрече на членовите на Коми-

сијата за ревизија ако во рок од 15 дена од истекот на 

кварталот не ја извршат ревизијата, или ако за  утврде-

ните недостатоци не достават извештај до директорот 

на Агенцијата, до Државниот управен инспекторат и до 

институцијата која вработува спротивно на членот 19-а 

став (2) од овој закон.“  

 

Член 6 

Членот 102 се менува и гласи: 

„За прекршоците од членот 101 од овој закон, 

инспекторот е должен на сторителот на прекршокот да 

му издаде прекршочен платен налог согласно Законот 

за прекршоци  пред да поднесе барање за поведување 

прекршочна постапка пред надлежен суд.“ 

 

Член 7 

По членот 102 се додаваат два нови члена 102-а и 

102-б кои гласат: 

 

„Член 102-а 

(1) Инспекторот  е должен да води евиденција за 

издадените прекршочни 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 претстојувалиште, седиште, 
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен на-
лог и исходот од постапката. 

(3) Личните податоци од ставот (2) на овој член се 
чуваат пет години од денот на внесувањето во еви-
денцијата. 

 
Член 102-б 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог ги пропишува министерот за информатичко оп-
штество и администрација.“ 

 
Член 8 

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се 
донесе во рок од 30 дена од  денот на влегувањето  во 
сила на овој закон. 

 

Член 9 

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 NËPUNËS ADMINISTRATIVË 

 

Neni 1 

Në Ligjin për nëpunës administrativë ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14, 199/14 dhe 

48/15), në nenin 19 pas paragrafit (17) shtohen dy 

paragrafë të rinj (18) dhe (19) si vijojnë:  

"(18) Për të gjitha çështjet në lidhje me marrëdhënien e 

punës për të cilat me ligj nuk është përcaktuar e drejta e 

ankesës, nëpunësi administrativ ka të drejtë të parashtrojë 

kundërshtim te Agjencia në afat prej tetë ditësh.   

(19) Dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me afatin 

dhe procedurën për zgjidhjen e ankesës në mënyrë 

përkatëse zbatohen për kundërshtim." 

 

Neni 2 

Pas nenit 19 shtohet nen i ri 19-a si vijon:  

 

Neni 19-a 

"(1) Drejtori  i Agjencisë formon Komision për 

Revizion të procedurës për selektim të nëpunësve 

administrativë (në tekstin e mëtejshëm:  Komisioni për 

Revizion), i përbërë nga kryetari dhe zëvendësi i tij të 

emëruar nga ministri i Shoqërisë Informatike dhe 

Administratës, një anëtar dhe zëvendësi i tij nga radha e të 

punësuarve në Agjenci dhe një anëtar dhe zëvendësi i tij 

nga opinioni shkencor dhe profesional.   

(2) Komisioni për Revizion në afat prej 15 ditësh nga 

kalimi i tremujorit kryen revizion në së paku njëzet 

procedurave për selektim me zgjedhje të rastësishme që 

janë zbatuar në atë tremujor, e nëse përcakton mangësi 

detyrohet menjëherë të dorëzojë raport për mangësitë te 

drejtori i Agjencisë, te Inspektorati Shtetëror i 

Administratës dhe te institucioni që punëson.  

(3) Anëtarët e Komisionit për Revizion nuk mund të 

marrin pjesë në procedurat për selektim.  

(4) Komisioni për Revizion ka mandat prej katër vitesh, 

me të drejtë edhe të një emërimi.   

(5) Mangësitë në procedurën për selektim janë bazë për 

anulimin e shpalljes për punësim të nëpunësit 

administrativ.  

(6) Aktvendimin për anulim të shpalljes me iniciativë 

personale apo me urdhër të Inspektoratit Shtetëror të 

Administratës e miraton personi udhëheqës i institucionit 

që punëson.   

(7) Anëtarëve të Komisionit për Revizion për çdo 

revizion të zbatuar të procedurës për selektim u takon 

kompensim me para, në shumë se një e treta e neto rrogës 

mesatare në Republikën e Maqedonisë, për të cilën 

Agjencia miraton aktvendim.     

 

Neni 3 

Në nenin 38 pas paragrafit (1), shtohet paragraf i ri (2) 

si vijon:  

"(2) Të gjitha fazat e procedurës për selektim i zbaton 

Komisioni për Selektim që detyrohet të kujdeset për 

ligjshmërinë e procedurës.  
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Neni 4 

Në nenin 41 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:  

"Kandidatit i cili gjatë dhënies së provimit vepron në 

kundërshtim me paragrafin (3) të këtij neni, Komisioni për 

Selektim që e zbaton dhe ndjek dhënien e provimit nuk do 

t'i lejojë dhënie të mëtejshme të provimit dhe i shqipton 

ndalim për dhënie të provimit për nëpunësin administrativ 

në kohëzgjatje prej tre muajsh, për çka Agjencia miraton 

aktvendim kundër të cilit mund të ngrihet kontest 

administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 

ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit."  

Pas paragrafit (15) shtohen katër paragrafë të rinj (16), 

(17), (18) dhe (19) si vijojnë:  

"(16) Agjencia detyrohet ta bllokojë shtrirjen radio 

frekuentuese në hapësirën për dhënien e provimit gjatë 

kohës së zbatimit të provimit.  

(17) Agjencia për Komunikime Elektronike (në tekstin 

e mëtejshëm AKE) kryen mbikëqyrje të përhershme të 

bllokimit të shtrirjes radio frekuentuese në hapësirën për 

dhënie të provimit, me qëllim të parandalohet çdo lloj i 

komunikimit elektronik me rrethinën jashtë hapësirës për 

dhënie të provimit.   

(18) AKE-ja në hapësirën për dhënie të provimit 

instalon pajisje matëse që siguron shkresë elektronike nga 

matjet e kryera në kohëzgjatje prej 30 ditësh, dhe këto 

depozitohen në sistemin kontrollues qendror të AKE-së.  

(19) AKE-ja formon komision prej tre anëtarëve që 

harton raport në bazë të shkresave elektronike të 

depozituara në sistemin kontrollues qendror të AKE-së dhe 

këtë e dorëzon te Agjencia më së voni në afat prej 15 

ditësh nga përfundimi i sesionit të provimit."  

 

Neni 5 

Në nenin 101 në paragrafin (1), pas alinesë 3 shtohet 

aline e re 4, si vijon:  

"- nuk miraton aktvendim për shqiptim të ndalimit për 

dhënie të provimit për nëpunësin administrativ në 

kohëzgjatje prej tre vitesh, në kundërshtim me nenin 41 

paragrafi (5) i këtij ligji," 

Në fund të alinesë 4 lidhëza "dhe" zëvendësohet me 

presje, në alinenë 5 pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe" 

dhe shtohet aline e re 6 si vijon:  

"- nuk e bllokon shtrirjen radio frekuentuese në 

hapësirën për dhënie të provimit në kundërshtim me nenin 

41 paragrafi (16) të këtij ligji."  

Pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafë të rinj (4), (5) 

dhe (6) si vijojnë:  

"(4) Gjobë në shumë prej 2000 deri më 3000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'u shqiptohet anëtarëve të 

Komisionit për Selektim nëse kandidatit i lejojnë dhënie të 

mëtejshme të provimit në kundërshtim me nenin 41 

paragrafi (5) të këtij ligji.   

(5) Gjobë në shumë prej 100 deri më 200 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet kandidatit që 

shfrytëzon literaturë, ligje, telefon celular, pajisje portative 

kompjuterike dhe mjete tjera teknike dhe informatike dhe 

kontakton me kandidatët tjerë apo personat e Agjencisë 

përveç me informatikanin të punësuar në Agjenci, nëse ka 

problem teknik me kompjuterin në të cilin e ka dhënë 

provimin, përkatësisht testin në kundërshtim me nenin 41 

paragrafi (3) të këtij ligji.    

(6) Gjobë në shumë prej 2000 deri më 3000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'u shqiptohet anëtarëve të 

Komisionit për Revizion nëse në afat prej 15 ditësh nga 

kalimi i tremujorit nuk e kryejnë revizionin, apo nëse për 

mangësitë e përcaktuara nuk dorëzojnë raport te drejtori i 

Agjencisë, te Inspektorati Shtetëror i Administratës dhe te 

institucioni që punëson në kundërshtim me nenin 19-a 

paragrafi (2) të këtij ligji."  

 

Neni 6 

Neni 102 ndryshohet si vijon: 

"Për kundërvajtjet nga neni 101 të këtij ligji, inspektori 

detyrohet kryerësit të kundërvajtjes t'i shqiptojë 

urdhërpagesë të kundërvajtjes në pajtim me Ligjin për 

kundërvajtje para se të parashtrojë kërkesë për ngritje të 

procedurës së kundërvajtjes para gjykatës kompetente." 

 

Neni 7 

Pas nenit 102 shtohen dy nene të reja 102-a dhe 102-b 

si vijojnë:  

 

"Neni 102-a 

(1) Inspektori detyrohet të mbajë evidencë për 

urdhërpagesat e kundërvajtjes të lëshuara dhe për rezultatin 

e procedurave të ngritura.  

(2) Në evidencën nga paragrafi (1) i këtij neni 

mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri 

dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të 

kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, 

selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së 

kundërvajtjes dhe rezultati i procedurës.  

(3) Të dhënat personale nga paragrafi (2) i këtij neni 

ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë. 

 

Neni 102-b 

Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së 

kundërvajtjes i përcakton ministri i Shoqërisë Informative 

dhe Administratës." 

 

Neni 8 

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në 

afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 

Neni 9 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 


