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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за вработување на инвалидни лица („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 44/00, 16/04, 62/05, 113/05, 29/07, 88/08, 161/08, 
99/09, 136/11, 129/15, 147/15, 27/16 и 99/18), министерот за труд и социјална политика, 
донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА УВИД НА НАМЕНСКОТО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ОД ПОСЕБНИОТ ФОНД ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ  НА  УСЛОВИТЕ  ЗА  ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА 

ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на увид на наменското користење 

на доделените средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и 
работење на инвалидните лица (во натамошниот текст: Посебниот фонд), на работодавач, 
заштитно друштво и самовработено инвалидно лице.

Член 2
Увидот на наменското користење на доделените средства од Посебниот фонд за 

вработување на инвалидно лице се врши преку непосреден увид кај работодавач, 
заштитно друштво и самовработено инвалидно лице на кои им се доделени неповратни 
средства за оваа намена, со цел да утврди дали   инвалидното лице за кое се доделени 
средствата е во работен однос, дали  на инвалидното лице му се исплатува плата согласно 
закон и дали  се одржува потребниот број на вработени инвалидни лица согласно закон.

Увидот од став 1 на овој член се врши во период до три години, односно до истекот на 
важноста на банкарската гаранција, почнувајќи од наредниот месец по доделувањето на 
средствата за вработување на инвалидните лица.

 
Член 3

Увидот на наменското користење на доделените средства од Посебниот фонд за 
адаптација на работно место се врши преку непосреден увид на извршената адаптација кај 
работодавачот, заштитното друштво и самовработено инвалидно лице на кои им се 
доделени неповратни средства за оваа намена.

 При увидот се утврдува фактичката состојба дали извршената адаптација на работното 
место е согласно потребите на инвалидното лице, видот и степенот на инвалидноста на 
инвалидното лице, како и описот за потребата од адаптација и пресметката на потребните 
финансиски средства доставени кон барањето за доделување на средства е извршена во 
рокот утврден во договорот. 

Увидот од став 1 на овој член се врши во период до три месеци, почнувајќи  од денот 
на доставеното известување од работодавачот, заштитното друштво односно 
самовработеното инвалидно лице дека е завршена адаптацијата.

Член 4
Увидот на наменското користење на доделените средства од Посебниот фонд за 

набавка на опрема се врши преку непосреден увид кај работодавачот, заштитното 
друштво и самовработено инвалидно лице на кои им се доделени неповратни средства за 
оваа намена.
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При увидот се утврдува дали набавената опрема не е изнајмена, дадена под закуп или 
оттуѓена, дали карактеристиките на набавената опрема за која се доделени средства се 
согласно описот на технички карактеристики и серискиот број доставени кон барањето за 
доделување на средства, дали набавената опрема е во функција на непосредно 
извршување на работните задачи на инвалидното лице, дали опремата е сместена во 
работните простории на корисникот на средствата и дали опремата наменски се користи.

Увидот од став 1 на овој член се врши во период до три години, односно до истекот на 
важноста на банкарската гаранција почнувајќи од наредниот месец по доделувањето на 
средствата за набавка на опрема.

Член 5
Увидот на наменското користење на доделените средства од Посебниот фонд за 

работен асистент на инвалидно лице кое е вклучено во работно оспособување за работно 
место се врши преку непосреден увид кај работодавачот, заштитното друштво и 
самовработено инвалидно лице на кои им се доделени неповратни средства за оваа 
намена.

При увидот се утврдува дали работниот асистент е вклучен во процесот на изведување 
на работното оспособување на инвалидното лице и дали истиот ги извршува обврските 
согласно склучениот договор.

Увидот од став 1 на овој член се врши во периодиот во кој се врши работното 
оспособување на инвалидното лице, односно најмалку еден месец, а најмногу три месеци, 
почнувајќи од наредниот ден по денот на стапување на сила на договорот за работен 
асистент. 

Член 6
За извршениот увид се составува записник за утврдената состојба, кој особено содржи: 

назив и седиште на работодавачот,  заштитното друштво или самовработеното инвалидно 
каде е извршен увидот, време и место на вршење на увидот, податоци за добиената 
документација, утврдена состојба и утврдени неправилности доколку ги има.

Примерок од записникот се доставува до Управниот одбор на Агенцијата, Центарот за 
вработување и до работодавачот, заштитното друштво или самовработеното инвалидно 
лице каде е извршен увидот. 

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 09-9106/1 Министер за труд
22 август 2018 година и социјална политика,

Скопје   Мила Царовска, с.р.
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