Службен весник на РМ, бр. 148 од 29.10.2013 година

20131483533
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за вработување и работа на странци,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24
октомври 2013 година.
Бр. 07-4095/1
24 октомври 2013 година
Скопје

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

ЗАКОН ЗА 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, 5/2009, 35/10, 148/11 и 84/12), во членот 4 по ставот (5) се
додава нов став (6), кој гласи:
“(6) На странец на кој му била издадена дозвола за вработување со која е заснован
работниот однос преку соодветен образец, по истекот на важноста на дозволата,
Агенцијата за вработување по службена должност ќе направи прекин и на работниот
однос.“
Ставовите (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) и (13) стануваат ставови (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13) и (14).
Член 2
Во членот 7 став (2) точките 4, 5 и 6 стануваат точки 3, 4 и 5.
По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
“6) постои негативно мислење од страна на Министерството за внатрешни работи во
однос на издавањето на работната дозвола.“
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Член 3
По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи:
“Надомест за посебни трошоци
Член 36-а
(1) Надоместокот за посебни трошоци треба да се плати во однос на издавање на
соодветниот тип на работните дозволи и за услугите од страна на Агенцијата за
вработување.
(2) Надоместокот за посебни трошоци треба да се плати од страна на работодавачот за
трошоците кои ги направила Агенцијата за вработување во постапката за издавање на
работната дозвола, во врска со проверката на условите на пазарот на труд, собирање на
потребните податоци во постапката од други институции и во однос на чување на
евиденцијата во согласност со овој закон.
(3) Надоместокот за посебни трошоци за дополнителни услуги кои со писмено барање
ќе ги побара странката треба да се платат од страна на работодавачот за трошоците кои ги
направила Агенцијата за вработување во постапката на давање на тие дополнителни
услуги.
(4) Надоместокот за посебни трошоци за електронско потсетување на странката или
работодавачот за истекот на валидноста на работната дозвола, која услуга со писмено
барање ја побарала странката или работодавачот, треба да се плати од страна на странката,
односно работодавачот за трошоците кои ги направила Агенцијата за вработување во
постапката на давање на услугата.
(5) Висината на износот на посебните трошоци е реалниот трошок за документите и
дополнителните услуги кои ги дава Агенцијата за вработување.
(6) Висината на трошоците од ставовите (2), (3) и (4) на овој член, по предлог на
Агенцијата за вработување, со посебен акт ги пропишува Владата на Република
Македонија.
(7) Посебните трошоци претставуваат извор на приход на Агенцијата за вработување.“
Член 4
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 60 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за вработување и работа на странци.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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