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Neni 20 
Dispozitat e neneve 9, 10, 11, 12, dhe 13 të ketij ligji, 

do të fillojne të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për 
mbikeqyrje inspektuese. 

 
Neni 21 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 

__________ 
864. 

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 ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за инспекцијата на труд, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 22 март 2011 година. 
 

       Бр. 07-1505/1                                 Претседател 
22 март 2011 година               на Република Македонија,                       
          Скопје                                   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 ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД 

 
Член 1 

Во Законот за инспекцијата на труд (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 35/97 и 29/2002), 
во членот 3 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Директорот донесува годишна програма за работа 
на инспекторатот до 31 декември во тековната година 
за наредната година и подготвува месечни планови за 
работа на инспекторатот, изготвени во рамките на пла-
нираните средства во Буџетот на Република Македони-
ја наменет за функционирање на Инспекторатот.“ 

 
Член 2 

Во членот 9 ставот 1 се менува и гласи: 
“Во постапката при вршење инспекциски надзор ќе 

се применуваат одредбите од Законот за општата управ-
на постапка и Законот за инспекцискиот надзор, докол-
ку со овој закон поинаку не е уредено.“ 

 
Член 3 

По членот 13 се додава нов член 13-а, кој гласи: 
 

“Член 13-а 
Инспекторатот во функција на вршење на инспек-

циски надзор соработува и користи податоци од еви-
денцијата на други органи и институции.“ 

 
Член 4 

Членот 17 се менува и гласи: 
“Во согласност со закон заради отстранување на 

утврдените неправилности инспекторот има право и 
обврска на субјектот на надзорот:  

1) да му укаже на утврдените неправилности и да 
определи рок за нивно отстранување; 

2) да му нареди да преземе соодветни мерки и 
активности во рокот кој ќе го определи инспекторот и 

3) да забрани работа во работна просторија, на дел 
од техничка технолошка целина, на одделно работно 
место или на орудие за работа.“ 

 
Член 5 

Членот 19 се менува и гласи: 
“Против решението на инспекторот за труд може да 

се изјави жалба во рок од осум дена од денот на прие-
мот на решението. 

По жалбата против одлуката на инспекторот одлу-
чува посебна комисија составена од три члена кои ги 
именува министерот надлежен за работите од областа 
на трудот. 

Претседателот на комисијата од ставот 2 на овој член 
се избира од редот на раководните државни службеници 
во Инспекторатот, а двајца членови од редот на стручните 
државни службеници во Инспекторатот, кои не биле 
вклучени во вршењето на инспекцискиот надзор. 

Против конечното решение на инспекторот на тру-
дот, донесено по барање на работник за одложување од 
извршување на конечна одлука на работодавачот, за 
која се води работен спор пред надлежен суд, не може 
да се поведе управен спор.“ 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува од 1 април 2011 
година. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR INSPEKSIONIN E PUNES 
 

Neni 1 
Në Ligjin për inspeksionin e punes (“Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise” numer 35/97 dhe 29/2002) në 
nenin 3 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 

"Drejtori  miraton Program vjetor për  pune të Inspe-
ktoratit deri më 31 dhjetor në vitin rrjedhes për vitin e 
ardhshem dhe pergatit plane mujore për pune të inspektora-
tit, të pergatitura në kuader të mjeteve të planifikuara në 
Buxhetin e Republikes së Maqedonise, dedikuar për fun-
ksionimin e Inspektoratit." 

 
Neni 2 

Në nenin 9 paragrafi 1  ndryshohet si vijon: 
"Në proceduren e kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese 

do të zbatohen dispozitat e Ligjit për procedure të perg-
jithshme administrative dhe  Ligjit për mbikeqyrje inspe-
ktuese, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe." 

 
Neni 3 

Pas nenit 13 shtohet neni i ri 13-a, si vijon: 
 

"Neni 13-a 
Inspektorati në funksion të kryerjes së mbikeqyrjes ins-

pektuese bashkepunon dhe shfrytezon të dhena nga eviden-
ca e organeve dhe institucioneve tjera". 
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Neni 4 
Neni 17 ndryshohet si vijon: 
"Në pajtim me ligjin për menjanimin e parregullsive të 

percaktuara, inspektori ka të drejte dhe detyre që subjektit 
të mbikeqyrjes:  

1) t'i tregoje për parregullsite e percaktuara dhe të ca-
ktoje afat për menjanimin e tyre; 

2) ta urdheroje që të marre masa dhe aktivitete perkate-
se në afat që do ta caktoje inspektori dhe 

3) ta ndaloje punen në lokalin e punes, në një pjese të 
teresise teknike teknologjike, në vend të caktuar të punes 
ose mjetit për pune." 

 
Neni 5 

Neni 19 ndryshohet si vijon: 
"Kunder aktvendimit të inspektorit të punes mund të 

parashtrohet ankese në afat prej tete ditesh nga dita e prani-
mit të aktvendimit. 

Për ankesen kunder vendimit të inspektorit vendos ko-
misioni i posacem i perbere nga tre anetare, të cilet i eme-
ron ministri kompetent për ceshtje nga sfera e punes. 

Kryetari i Komisionit nga paragrafi 2 i ketij neni zgjid-
het nga radhet e nepunesve shteterore udheheqes  në Inspe-
ktorat, kurse dy anetare nga radhet e nepunesve shteterore 
profesionale në Inspektorat, që nuk jane perfshire në kryer-
jen e mbikeqyrjes inspektuese . 

Kunder aktvendimit perfundimtar të Inspektorit të Pu-
nes të miratuar me kerkese të punetorit për prolongimin e 
zbatimit të vendimit perfundimtar të punedhenesit për të ci-
lin udhehiqet kontest pune në gjykaten kompetente, nuk 
mund të ngritet kontest administrativ. 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita të botimit në 
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise” ndersa do 
të filloje të zbatohet nga 1 prilli 2011. 

__________ 
865. 

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 ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување,  

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 22 март 2011 година. 

 
 Бр. 07-1506/1                               Претседател 

22 март 2011 година               на Република Македонија,                       
     Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за задолжително капитално финансира-

но пензиско осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 
113/2005, 29/2007, 88/2008 48/2009, 50/10 и 171/10), во 
членот 105 став (1) точката ѓ)  се менува и гласи: 

„ акции од домашни акционерски друштва кои не 
се затворени инвестициони фондови, издадени врз ос-
нова на одобрение од Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија и кои котираат на офи-
цијалниот пазар или се тргуваат на пазарот на акцио-
нерски друштва со посебни обврски за известување во 
рамките на редовниот пазар на берзата на хартии од 
вредност или на друг организиран пазар на хартии од 
вредност во Република Македонија што го контролира 
Комисијата;“. 

Точката з) се менува и гласи: 
„документи за удел и акции на отворени инвестици-

ски фондови, затворени инвестициски фондови и при-
ватни инвестициски фондови регистрирани во  Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија 
при што средствата на приватните инвестициски фон-
дови се  вложуваат во акции и удели на микро, мали и 
средни трговски друштва во Република Македонија, 
дефинирани со Законот за трговските друштва;“. 

Точката к) се менува и гласи: 
„документи за удел, акции и други инструменти из-

дадени од овластени инвестициони фондови со седи-
ште во држава  членка на ЕУ или на ОЕЦД што инве-
стирале претежно во инструменти кои котираат на бер-
зите во тие држави и чија инвестициона политика доз-
волува користење на деривативни инструменти најмно-
гу до 20% од средствата на инвестициониот фонд, 
единствено со цел за заштита на средствата и обврски-
те на инвестициониот фонд или за поефикасно оства-
рување на целите на инвестиционата политика на инве-
стициони фондови кои ги следат перформансите на 
одреден индекс   и“. 

 
Член 2 

Во членот 106 став (1) во втората реченица по збо-
рот „издавачите“ точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „а во документи за удел и акции на 
инвестициски фондови може да се инвестираат средс-
тва  најмногу до 10% од вкупниот број на удели или 
акции на поединечниот инвестициски фонд“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Најмногу 5% од вредноста на средствата на задол-

жителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во 
инструменти, издадени од ист субјект кој не е основан 
од државата и е регистриран во Централниот регистар 
на Република Македонија или во држава членка на ЕУ 
или на ОЕЦД, освен во депозити и сертификати за де-
позит. Најмногу до 7,5% од средствата на задолжител-
ниот пензиски фонд можат да се инвестираат во ин-
струменти, на вакви меѓусебно поврзани субјекти.“ 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, во уде-

ли и акции на инвестициони фондови издадени од исто 
друштво за управување од држава членка на ЕУ или на 


