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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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 ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување и
работа на странци,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март
2010 година.
Бр. 07-1202/1
12 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ
Член 1
Во Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република
Македонија“ број 70/2007 и 05/2009), во членот 10 став (4) по зборот “реализирана“
запирката се заменува со сврзникот “и“, а по зборот “странецот“ зборовите: “како и
деловен план за подобност од самовработувањето, каде што ќе биде приложена
инвестиционата и економската придобивка за државата, бројот на нови вработувања, како
и доказ за расположивите фондови за реализација на активноста“ се бришат.
Во ставот (6) по зборот „вработување“ зборовите: “која во рок, не подолг од седум
дена, деловниот план го праќа на одобрување во Министерството за економија“ се
бришат.
Ставот (7) се брише.
Во ставот (8) кој станува став (7) зборовите: “Министерството за економија и“ се
бришат.
Во ставот (9) кој станува став (8) зборовите: “од Министерството за економија“ се
бришат.
Ставовите (10) и (11) стануваат ставови (9) и (10).
По ставот 12 кој станува став (11) се додават четири нови става (12), (13), (14) и (15),
кои гласат:
“(12) За продолжување на лична работна дозвола, согласно со членот 12 став (9) од
овој закон, странецот до Агенцијата за вработување треба да достави мислење од
Министерството за економија.
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(13) Кон барањето за добивање на мислење од Министерството за економија, странецот
треба да достави Информација за економско-финансиската состојба на субјектот за
претходната година и деловен план со показатели за економската подобност од
самовработувањето на странецот.
(14) Министерството за економија, мислењето по барањето од ставот (13) на овој член
го доставува до странецот во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.
(15) Агенцијата за вработување, на странецот за кој е добиено негативно мислење од
Министерството за економија во однос на неговото самовработување во Република
Македонија, изготвува решение со кое се одбива барањето за продолжување на работната
дозвола.“
Ставот (13) станува став (16).
Член 2
Во членот 13 став (4) зборовите: “три години“ се заменуваат со зборовите: “една
година“.
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
“(7) По исклучок од ставот (6) на овој член, периодот на важност на дозволата за
вработување при прво вработување може да се издаде за период до една година, доколку
странецот бара да биде придружуван од членови на неговото потесно семејство, со
доставување на писмена изјава до Агенцијата за вработување, во која ќе бидат наведени
членовите на потесното семејство кои ќе го придружуваат.“
Ставовите (7), (8), (9), (10), (11), (12) и (13) стануваат ставови (8), (9), (10), (11), (12),
(13) и (14).
Член 3
Во членот 19 став (3) во третата реченица по зборот “дозвола“ се додаваат зборовите:
“но не повеќе од три години за период од пет години“.
Член 4
Во членот 27 ставот (1) се менува и гласи:
“Странците кои како уметници (актери, режисери, костимографи, сценографи,
скулптори, сликари, графичари, дизајнери, карикатуристи, вокално-нструментални
солисти, диригенти, композитори, писатели, сценаристи, кореографи, фотографи,
балетски и фолклорни играчи и други лица), кои создаваат, изведуваат, изложуваат или
промовираат драмски, музички, сценско-музички, фолклорни, фонотечни, аудиовизуелни,
литературни дела, ликовни дела, како и дела на применетата уметност, стручни работници
за заштита на културното наследство кои вршат активности за заштита на културното
наследство, стручни лица, кои како експерти или уметници учествуваат на ликовни
колонии, семинари, работилници и состаноци од областа на културата или вршат
активности на организација на културни манифестации и настани и други даватели на
програми за забава, за реализирање на активностите во Република Македонија, можат да
ги извршуваат своите услуги без дозвола за работа, доколку целокупниот период за
давање на такви услуги не е повеќе од седум дена. Исклучок преставува изведбата во
циркус и забавните паркови, каде што работата ќе се извршува без работни дозволи за
целиот одобрен престој во земјата.“
Во ставот (2) во втората реченица по зборовите: “документација на странците“ се
додаваат зборовите: “покана за учество или договор со организатор регистриран во
Република Македонија, доколку активноста која ќе ја извршува странецот е условена со
соработка со организаторот од Република Македонија“.
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Во ставот (2) по втората реченица се додава нова реченица која гласи: “Исклучок
претставуваат циркусите и забавните паркови кои за регулирање на својот престој треба
да добијат согласност од општината која им одобрила локациско поставување на
нејзиното подрачје.“
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија“.
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