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„Член 16-а 
 (1) Собранието на Република Македонија од редот 

на членовите на Комисијата, на предлог на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието, 
ги избира претседателот и заменик-претседателот на 
Комисијата  за време од шест  месеца. 

(2) Собранието на Република Македонија најдоцна 
15 дена пред истекот на мандатот на претседателот и 
заменик-претседателот на Комисијата го врши изборот 
на наредниот претседател и заменик-претседател на 
Комисијата. 

 
Член 16-б 

(1) Функцијата член на Комисијата се врши профе-
сионално. 

(2) Функцијата член на Комисијата е неспојлива со 
вршење на друга јавна функција, како и со вршење на 
друга професија, дејност или должност. Претседателот, 
заменик-претседателот и членовите на Комисијата не 
можат да бидат членови во органи и тела кои ги избира 
или именува Собранието на Република Македонија или 
Владата на Република Македонија. 

 (3) Коефициентот за определување на платата на 
претседателот, заменик-претседателот и членовите на 
Комисијата го  утврдува Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија." 

 
Член 4 

Во членот 42 зборовите: „пет години од денот на 
неговото влегување во сила“ се заменуваат со зборови-
те: „десет години од денот на изборот на составот на 
Комисијата за верификација на фактите“. 

 
Член 5 

Од денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
тседателот, заменик- претседателот и членовите на Ко-
мисијата за верификација на фактите функцијата во 
Комисијата ја вршат професионално. 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

__________ 
 

L I G J 
PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTIT PLOTËSUES PËR  

KRYERJEN E FUNKSIONIT PUBLIK 
 

Neni 1 
Në Ligjin për përcaktimin e kushtit plotësues për 

kryerjen e funksionit publik (“Gazeta zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” numër 14/2008, në nenin 11 numri “4” 
zëvendësohet me numrin “6”. 

 
Neni 2 

Në nenin 15 paragrafi 1 ndryshon si vijon: 
 “Komisioni përbëhet prej 11 anëtarësh, përkatësisht 

prej kryetarit, zëvendës-kryetarit dhe dy anëtarëve të cilët i 
emëron dhe shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë 
me shumicën e dy të tretave nga numri i përgjithshëm i 
deputetëve nga radhët e personaliteteve me integritet të 
lartë personal dhe profesional. Anëtarët e Komisionit 
zgjidhen për kohëzgjatje prej pesë vjetësh.” 

 
Neni 3 

Pas nenit 16 shtohen dy nene të reja 16-a dhe 16-b, si 
vijon: 

 “Neni 16-a 
 (1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë nga radhët e 

anëtarëve të Komisionit, me propozimin e Komisionit për 
çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve të Kuvendit, zgjedh 
kryetarin dhe zëvendës-kryetarin e Komisionit për 
kohëzgjatje prej gjashtë muajsh. 

 (2) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë më së voni 
15 ditë para skadimit të mandatit të kryetarit dhe zëvendës-
kryetarit të Komisionit bën zgjedhjen e kryetarit dhe 
zëvendës-kryetarit vijues të Komisionit. 

 
Neni 16-b 

(1) Funksioni anëtar i Komisionit kryhet në mënyrë 
profesionale. 

(2) Funksioni anëtar i Komisionit është jokompatibil 
me kryerjen e funksionit tjetër publik, si dhe me kryerjen e 
funksionit, veprimtarisë ode obligimit tjetër. Kryetari, 
zëvendës-kryetari  dhe anëtarët e Komisionit nuk mund të 
jenë anëtarë në organet dhe trupat që i zgjedh ose emëron 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. 

 (3) Koeficientin e caktimit të rrogës së kryetarit, 
zëvendës-kryetarit dhe të anëtarëve të Komisionit e 
verifikon Komisioni për çështjet e zgjedhjeve dhe 
emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.” 

  
Neni 4 

Në nenin 42 fjalët: “pesë vjet nga dita e hyrjes së tij në 
fuqi”, zëvendësohen me fjalët: ”dhjetë vjet nga dita e 
zgjedhjes së përbërjes së Komisionit për verifikimin e 
fakteve”. 

 
Neni 5 

Nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, kryetari, 
zëvendës-kryetari dhe anëtarët e Komisionit për 
verifikimin e fakteve funksionin në Komision e kryejnë 
profesionalisht. 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

__________ 
1073. 

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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

Царинската управа, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 19 мај 2009 година. 
 

     Бр. 07-2281/1                                 Претседател 
19 мај 2009 година                  на Република Македонија,                       
          Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 
 

Член 1 
Во Законот за Царинската управа ("Службен весник 

на Република Македонија” број 46/2004, 81/2005, 
107/2007 и 103/2008), во членот 49-г став 5  зборовите:   
"Царинската управа“  се заменуваат со зборовите: "Бу-
џетот на Република Македонија“.  

 
Член 2 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIM TË LIGJIT PËR DREJTORINË 
DOGANORE DISPOZITA  TË  PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Në Ligjin për Drejtorinë Doganore (“Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë“ numër 46/2004, 81/2005, 
107/2007 dhe 103/2008) ,në nenin 49-g paragrafi 5 fjalët: 
“Drejtoria Doganore“ zëvendësohen me fjalët:  “Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë“.  

 
Neni 2 

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

__________ 
1074. 

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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-
ДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за придонеси од задолжително соци-
јално осигурување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 19 мај 2009 година. 

 
     Бр. 07-2282/1                                 Претседател 
19 мај 2009 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 ЗА-
КОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО  

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за придонеси од задолжително социјал-

но осигурување ("Службен весник на Република Маке-
донија" број 142/2008), во членот 7 по ставот (2) се до-
дава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Обврзник за плаќање на придонесот за пензи-
ското и инвалидското осигурување за стажот на осигу-
рување што се смета со зголемено траење е работода-
вач за своите вработени на кои стажот на осигурување 
им се смета со зголемено траење, согласно со закон.“ 

 
Член 2 

Во членот 10 став (1) точката 6 се менува и гласи: 
„6) привремено невработено лице додека прима па-

ричен надоместок од осигурување во случај на невра-
ботеност;“. 

Точката 7 се менува и гласи: 
„7) невработено лице кое активно бара работа и кое 

се пријавува во Агенцијата за вработување на Републи-
ка Македонија, доколку нема друга основа на осигуру-
вање;“. 

По точката 15 се додава нова точка 16, која гласи: 
„16) граѓани на Република Македонија кои не се де-

финирани како обврзници за плаќање на придонес за 
задолжително здравствено осигурување по една од точ-
ките  1 до 15 на овој член.“ 

Член 3 
Во членот 12 став (1) точка 1 по зборовите: „правно 

лице“ се додаваат зборовите: „самовработено лице“ и 
запирка. 

 
Член 4 

Членот 13 се менува и гласи: 
„Обврзник за пресметка и уплата на придонеси е: 
1) работодавач за своите вработени; 
2) самовработено лице само за себе; 
3) Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-

вање на Македонија и Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија се обврзници за пресметка на при-
донесите за индивидуален земјоделец, верско службе-
но лице и лица од членот 7 став (1) точки 3, 4 и 12, чле-
нот 7 став (2), членот 8 став (1) точка 5, членот 10 став 
(1) точки 5, 8, 10, 12 и 13, членот 10 став (2) и членот 
12 став (2) на овој закон, а обврзници за уплата на при-
донесите се лицата сами за себе; 

4) работодавач или Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија за работник кој зема надоместок 
на плата за време на привремена спреченост за работа, 
согласно со закон; 

5) Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија за лицата од членот 10 став (1) точки 6, 7 и 16 на 
овој закон; 

6) Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија за лицата од членот 7 точка 8 и членот 8 став (1) 
точка 4 на овој закон; 


