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- në 100% nga numri i shpalljeve të publikuara për 
procedurë të hapur, procedurë të kufizuar, procedurë me 
negociata me publikimin paraprak të shpalljes dhe për 
procedurë me kërkesë për grumbullimin e ofertave me 
publikimin e shpalljes nga 1 janari 2012". 

 
Neni 9 

Procedurat për furnizime publike të filluara deri në 
ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë në 
pajtim me rregullat që kanë qenë në fuqi deri në ditën e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 10 

Dispozitat nga nenet 1 dhe 2 të këtij ligji, do të 
zbatohen në marrëveshjet e lidhura për furnizime publike.  

 
Neni 11 

Dispozitat nga neni 2 i këtij ligji do të zbatohen deri më 
31 dhjetor 2011.  

 
Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
1825. 

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 

ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување  и дополнува-

ње на Законот за јавните претпријатија,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 15 јули 2010 година. 
 

      Бр. 07–3211/1                           Претседател 
15 јули 2010 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 ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за јавните претпријатија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 38/96, 6/2002, 
40/2003, 49/2006,  23/2007 и 83/2009), во членот 30  по 
ставот 1 се додава нов став 2, кој  гласи: 

„Јавните претпријатија основани од Република Ма-
кедонија 80% од вишокот на средствата остварени од 
работењето на јавното претпријатие го уплаќаат во Бу-
џетот на Република Македонија.“   

Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 2 
Одредбата од членот 30 став 2 ќе се применува зак-

лучно со 31 декември 2012 година.  
 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија”. 
__________ 

 
L I G J 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN 
E LIGJIT PËR NDËRMARRJET PUBLIKE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për ndërmarrjet publike ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 23/2007 dhe 83/2009), në nenin 30 pas paragrafit 
1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 

"Ndërmarrjet publike të themeluara nga Republika e 
Maqedonisë 80% të tepricës së mjeteve të realizuara nga 
puna e ndërmarrjes publike, e paguajnë në Buxhetin e 
Republikës së Maqedonisë." 

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3. 
  

Neni 2 
Dispozita e nenit 30 paragrafi 2 do të zbatohet 

përfundimisht me 31 dhjetor 2012. 
 

Neni 3 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
___________ 

1826. 
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

исплата на платите во Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 15 јули 2010 година. 
 

      Бр. 07–3212/1                            Претседател 
15 јули 2010 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 ИСПЛАТА 
НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за исплата на платите во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" брoj 
121/2007 и 92/2009), во членот 7 ставот 2 се менува и 
гласи: 

„Работодавачот утврденото право на плата во 2012 
година може да го зголеми за 10% започнувајќи со исп-
латата за септември 2012 година."  

 
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 NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PAGESËN E 
RROGAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

pagesën e rrogave në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 121/2007 dhe 
92/2009), në nenin 7 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 

"Punëdhënësi të drejtën e përcaktuar për rrogë në vitin 
2012 mund ta rritë për 10% duke filluar me pagesë për 
shtatorin 2012." 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 
1827. 

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 ПЛАТА 
И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА ИЗБРАНИ И ИМЕ-
НУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за изменување  и дополнува-

ње на Законот за плата и други надоместоци на избра-
ни и именувани лица во Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 15 јули 2010 година. 

 
      Бр. 07–3213/1                              Претседател 
15 јули 2010 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 ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА 
ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за плата и други надоместоци на избра-

ни и именувани лица во Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" брoj 36/90 и "Службен вес-
ник на Република Македонија" брoj 38/91, 23/97, 
37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009 и 42/10), 
во членот 19 став 1 точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: "и тоа: 

- три месеци, ако функцијата ја вршел до шест ме-
сеци, 

- шест месеци, ако функцијата ја вршел од шест ме-
сеци и еден ден до 12 месеци, 

- девет месеци, ако функцијата ја вршел од 12 месе-
ци и еден ден до 24 месеци и 

- 12 месеци, ако функцијата ја вршел 24 месеци и 
еден ден и повеќе." 

Во ставот 3 зборовите: "наполнил 40 години стаж 
на осигурување или 65 години живот" се заменуваат со 
зборовите: "ги исполнил условите за стекнување право 
на старосна пензија, согласно со закон". 

 
Член 2 

Во членот 21 зборовите: "наполни 40 години стаж 
на осигурување или 65 години живот" се заменуваат со 
зборовите: "ги исполни условите за стекнување право 
на старосна пензија, согласно со закон". 

 
Член 3 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за плата и други надоместоци на избрани и имену-
вани лица во Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" број 92/2009 и 42/10), во 
членот 1 ставот 2 се менува и гласи: 

"Платите на избраните и именуваните лица во Ре-
публиката во 2012 година може да се зголемат за 10% 
започнувајќи со исплатата за  септември 2012 година." 

 
Член 4 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за плата и други надоместоци на избрани и имену-
вани лица во Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" број 92/2009 и 42/10), чле-
нот 2 се менува и гласи: 

„Основицата утврдена согласно со членот 11 од За-
конот за плата и другите надоместоци на пратениците 
во Собранието на Република Македонија и другите из-
брани и именувани лица во Републиката (“Службен 
весник на СРМ” број 36/90 и “Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 38/91, 23/97, 37/2005, 
84/2005, 121/2007 и 161/2008), во износ од 23.153 дена-
ри, се применува заклучно со исплатата на платите за 
декември 2011 година, а од јануари 2012 година се при-
менува основица во износ од 25.726 денари.‘‘ 


