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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З 

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 11 јули 

2008 година. 
 

      Бр. 07-2872/1                                   Претседател 
11 јули 2008 година                    на Република Македонија,                      
          Скопје                                Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, 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 и 29/2007), во членот 9 став 1 
зборовите: “пет лица” се заменуваат со зборовите “десет лица”, а втората реченица станува 
став 2. 

Ставовите  2 и 3  стануваат ставови 3 и 4. 
 

Член 2 
Во членот 11 ставот 2 се менува и гласи : 
“Заедницата од ставот 1 на овој член врши увид во работењето на заштитните друштва, 

води евиденција на вработените инвалидни лица, заштитните друштва и бројот и 
структурата на вработените во заштитните друштва, а за констатираните неправилности 
од спроведувањето на одредбите од овој закон кои се однесуваат на посебните услови за 
вработување и работење на инвалидното лице, Заедницата е должна да го информира 
Државниот инспекторат за труд.” 

 
Член 3 

Во членот 15 став 1 процентот “5%” се заменува со процентот “10%”. 
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Член 4 
Во членот 16-а став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Во рамки на 

расположливите средства од Посебниот фонд се доделуваат неповратни средства за:”. 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
 “Основен критериум за утврдување на висината на доделените неповратни средства за 

опрема од точката 3 на овој член е бројот на вработените инвалидни лица. Висината на 
средствата кои се доделуваат се утврдува на следниов начин: 

- до 20 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е до 2; 
- до 40 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 3 

до 5; 
- до 60 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 6 

до 8; 
- до 80 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 9 

до 12; 
- до 100 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 

13 до 20; 
- до 130 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 

21 до 35; 
- до 160 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 

36 до 50 и 
- до 200 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е над 

51.” 
Во ставот 2 кој станува став 3  на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат 

зборовите: “и ако барателот не го намалил бројот на инвалидните лица од членот 9 став 1 
на овој закон за чие вработување се користени средства од Посебниот фонд”. 

Ставот 4 се брише. 
Ставовите 5, 6 и 7 стануваат ставови 4, 5 и 6. 
 

Член 5 
Во членот 16-б став 6 по зборовите: “во сила на овој закон,” се додаваат зборовите: “а 

за чие вработување се користени средства од Посебниот фонд,”.  
По ставот 7  се додава нов став 8, кој гласи: 
“Корисникот на средствата на кој со решение на Управниот одбор на Агенцијата му се 

доделени средства од Посебниот фонд врз основа на неточни податоци за кои знаел или 
морал да знае дека се неточни, односно на друг противправен начин го остварил правото 
на доделени средства од Посебниот фонд, е должен во рок од 60 дена да ги врати 
примените средства и да ја надомести евентуалната штета. Ако корисникот на средствата 
и Агенцијата не се спогодат, Агенцијата ќе поднесе тужба до надлежниот суд за враќање 
на неосновано примените средства.” 

 
Член 6 

Во Главата VI зборовите: “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се заменуваат со зборовите: 
“ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”. 

 
Член 7 

Членот 20 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 1.800 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на заштитното друштво ако не ги исполнува условите од членот 9 на овој закон. 
Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок 

од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во заштитното друштво.” 
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Член 8 
Членот 20-а се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 1.800 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на правното лице доколку  постапи спротивно од членовите 4-а и 16-б ставови 1 
и 7 на овој закон. 

Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок од ставот 1 на овој член  и на одговорното лице во правното лице.” 

 
Член 9 

Членот 21 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 1.800 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на правното лице ако не ги исполнува условите од членот  5 на овој закон. 
Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок од ставот 1 на овој член  и на одговорното лице во правното лице.” 
 

Член 10 
Членот 22 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 1.800 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 

работодавецот ако средствата добиени од Посебниот фонд не ги користи согласно со 
членот 16-а став 5 од овој закон.” 

Член 11 
Членот 23 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од  800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на инвалидното лице кое самостојно врши дејност ако средствата добиени од 
Посебниот фонд не ги користи согласно со членот 16-а став 5 на овој закон.” 

 
Член 12 

Членот 24 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 

одговорното лице во Агенцијата ако додели средства спротивно од членот 16 ставови 2, 5 
и 7 на овој  закон.” 

Член 13 
По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи: 
 

“Член 24-а 
Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоците предвидени во 

овој закон, Министерството води постапка за порамнување согласно со Законот за 
прекршоците.”  

Член 14 
Во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон, постојните 

заштитни друштва се должни да се усогласат со членот 9 став 1 на овој закон. 
Постојните заштитни друштва до истекувањето на рокот од ставот 1 на овој член, 

можат да користат неповратни средства од Посебниот фонд, ако ги исполнуваат условите 
утврдени во членот 16-а на овој закон. 

Ако по истекување на рокот од ставот 1 на овој член, постојните заштитни друштва не 
се усогласат со членот 9 став 1 на овој закон, престануваат да работат како заштитни 
друштва. 

Член 15 
Овој закон влегува  во сила осмиот ден од денот на  објавувањето во “Службен весник 

на Република Македонија”. 


