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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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на 
инвалидни лица,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на  22 мај 
2018 година.

 
Бр. 08 - 3451/1 Претседател

22  мај 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

Член 1
Во Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република 

Македонија” број 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009, 
136/11, 129/15  147/15 и 27/16), во членот 1 зборовите: „трговец поединец“ се заменуваат 
со зборовите: „самовработено лице”.

Член 2
Во член 2 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„На инвалидно лице со навршени над 26 години возраст, кое има документ за видот и 

степенот на попреченост согласно со законските прописи од социјалната заштита издаден 
пред повеќе од 10 години, при првото вработување задолжително му се  утврдува 
инвалидност од страна на комисија за оцена на работната способност на Фондот.“.

Член 3
Во членот 8 зборовите: „трговец поединец“ се заменуваат со зборовите: 

„самовработено лице”.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„За самовработено лице се смета физичко лице кое самостојно врши економска дејност 

или професионална и друга интелектуална услуга од која остварува приход, согласно со 
закон”.
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Член 4
Во член 16 во ставот 1 зборовите: „трговец – поединец“ се заменуваат со зборовите: 

„самовработено  лице”.
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Решението од ставот 3 на овој член се донесува по претходно извршен увид од 

Центарот за вработување и Управниот одбор на Агенцијата за исполнетоста на условите 
за доделување на средства од Посебниот фонд.“.

Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.
Во ставот 8 кој станува став 9 зборовите: „трговец поединец“ се заменуваат со зборовите 

„самовработено лице“.

Член 5
Во член 16-а став 1 во точката 3) во првата реченица зборовите: „и достави хипотека во 

однос 2:1 или банкарска гаранција во висина на одобрените средства“ и втората реченица 
се бришат. 

По точката 3) се додава нова точка 4), која гласи:
„4) работен асистент на инвалидно лице кое е вклучено во работно оспособување, на 

негово барање или на барање на работодавецот.“.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Подносителот на барањето може да користи средства од Посебниот фонд за намените 

од ставот 1 точка 3) на овој член, под условите утврдени во Законот, ако деловно е 
активен најмалку три години, има позитивен бонитет што се докажува со документ 
издаден од надлежна институција, редовно исплатува плата и придонеси од задолжително 
социјално осигурување согласно со закон за последните девет месеци, достави банкарска 
гаранција во износ на одобрените средства што ги побарува од Посебниот фонд со 
важност од најмалку три години и не е во сопственичка, организациска или управувачка 
поврзаност со правниот субјект од кого ја набавува опремата.“.

Ставот 3 станува став 4.
Ставот 4 кој станува став 5 се менува и гласи:
„Подносителот на барањето може да користи средства од Посебниот фонд за намените 

од ставот 1 точка 1) на овој член под условите утврдени во Законот, ако деловно е 
активен, има позитивен бонитет што се докажува со документ издаден од надлежна 
институција и редовно исплатува плата за последните девет месеци сметано од денот на 
вработувањето на инвалидното лице и достави банкарска гаранција со рок на 
пристигнување до 11 месеци во висина на средствата што ги побарува од Посебниот фонд 
за вработување на инвалидно лице. Банкарската гаранција ќе биде активирана доколку 
работодавецот го намали вкупниот број на инвалидни лица од членот 2 став 1 од овој 
закон за чие вработување се користени средства од Посебниот фонд или не им исплаќа 
плата и придонеси од задолжително социјално осигурување согласно закон“.

Ставот 5 се брише.
По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:
„Условот за исплата на плата од ставовите 3 и 5 на овој член, не се однесува за 

самовработеното лице.“.
По ставот 8 се додаваат два нови става 9 и 10, кои гласат:
„Средствата за работен асистент од ставот 1 точка 4) на овој член се обезбедуваат од 

Посебниот фонд.
Министерот за труд и социјална политика поблиску ги пропишува условите и начинот 

на обезбедување на работниот асистент и финансискиот надомест за работниот асистент.“.
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Член 6
 Во член 16-б по ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8, кои гласат:
„Ако работодавачот на кој му се доделени неповратни средства за опрема од членот 16-

а став 1 точка 3) од овој закон, го намали  бројот на вработените инвалидни лица според 
кој се доделени средствата, е должен во рок од осум дена од денот на настаната промена 
да ја извести Агенцијата и во рок од три месеци да го надополни бројот на вработени 
инвалидни лица.

Ако работодавачот не го надополни бројот на вработени инвалидни лица до бројот 
според кој му се доделени неповратни средства за опрема, е должен да ги врати примените 
средства во рок од 30 дена од денот по истекот на рокот за надополнување на бројот на 
вработени инвалидни лица од ставот 7 на овој член.“.

Ставовите 7 и 8 стануваат ставови 9 и 10.
Член 7

Членот 18 се менува и гласи: 
„Агенцијата врши увид на наменското користење на доделените средства од Посебниот 

фонд согласно со овој закон. 
Министерот за труд и социјална политика поблиску го пропишува начинот на вршење на 

увид на наменското користење на доделените средства од Посебниот фонд.
Доколку при увидот се утврди дека корисникот на средства не ги исполнува обврските 

согласно со одредбите од овој закон, центарот за вработување до Централната служба на 
Агенцијата доставува известување за утврдените неправилности. 

Управниот одбор на Агенцијата врз основа на утврдените неправилности донесува 
решение за враќање на доделените средства, во рок од 15 дена од денот на добивање на 
известувањето од ставот 3 на овој член.

Против решението од ставот 4 на овој член корисникот на средства има право на жалба 
до Министерството за труд и социјална политика во рок од 15 дена од денот на приемот 
на решението. 

Доколку корисникот не ги врати доделените средства во рок од осум дена од 
правосилноста на решението од ставот 4 на овој член, Агенцијата започнува постапка за 
активирање на банкарската гаранција, односно доставува барање за активирање на 
банкарската гаранција до банката која што ја има издадено банкарската гаранција.

Агенцијата е должна да доставува квартални извештаи до Министерството за труд и 
социјална политика за поднесените барања за доделување на средства од Посебниот фонд 
и доделените средства од Посебниот фонд, како и за утврдените неправилности од ставот 
4 на овој член.“.  

Член 8
Во член 19 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Начинот на спроведување на надзорот од ставот 1 на овој член го пропишува 

министерот за труд и социјална политика.”.
Ставот 2 станува став 3.

Член 9
Во член 22 во ставовите 3 и 4 зборовите: „трговец – поединец“ се заменуваат со 

зборовите: „самовработено лице”.

Член 10
Во член 24 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„ Глоба  во износ од 25 до 50  евра во денарска противвредност ќе им се изрече за 

прекршок на членовите на Управниот одбор на Агенцијата ако не постапат согласно со 
членот 18 став 4  од овој закон.”.
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Член 11
Во членот 24-б зборовите: „трговец поединец“ се заменуваат со зборовите: 

„самовработено лице“.
 

Член 12
Подзаконските акти чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат во рок од 30 

дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13
Постапките започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат 

согласно со Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република 
Македонија” број број 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 
99/2009, 136/11, 129/15, 147/15 и 27/16).

Член 14
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија”.


