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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Вработувањето на лицата со инвалидност е регулирано со Законот за 
вработување на инвалидни лица (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. број 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 
99/2009 и 136/2011), кој што е донесен во 2000- та година и со истиот се 
уредуваат посебните услови за вработување и работење на лицата со 
инвалидност како и условите за основање и погодностите за работење на 
трговско друштво за вработување на инвалидните лица. Со овој закон се 
уредуваат посебните услови за вработување и работење на инвалидните лица 
кога истите самостојно вршат дејност како трговец поединец, работат кај 
работодавач или имаат својство на работодавач, работат во државната 
администрација, единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, 
установи, агенции и фондови и други државни институции како и условите за 
основање и погодностите за работење на трговското друштво за вработување 
на инвалидни лица - заштитно друштво.

 
II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Основна цел на предлог Законот за дополнување на Законот за вработување 
на инвалидни лица е да се овозможи Посебниот фонд да се користат средства 
за придонес за пензиско и инвалидско осигурување, придонес за здравствено 
осигурување и придонес за вработување за вработеното инвалидно лице, како 
и придонес за пензиско и инвалидско осигурување за вработените во 
заштитното друштво кои не се инвалидни лица и инвалиди на трудот.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предложените дополнувања на Законот за вработување на инвалидни лица не 
предизвикуваат фискални импликации.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
ПОДАТОЦИ ЗАТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ    ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон, не се потребни дополнителни финансиски 
средства.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 
од Деловникот на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 91/08 и 119/10),  се предлага Законот за 
дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица да се донесе по 
скратена постапка.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 
ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

Член 1

Во Законот за вработување на инвалидни лица (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. број 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 
161/2008, 99/2009 и 136/2011), во член 15 ставот 1 по зборот „место„ се става 
запирка и се додаваат зборовите „придонес за пензиско и инвалидско 
осигурување, придонес за здравствено осигурување и придонес за 
вработување за вработеното инвалидно лице, придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување за сите вработени во заштитното друштво “.

Член 2

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за дополнување на Законот 
за вработување на инвалидни лица.

Член 3
 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

Со членот 1 се врши дополнување на постојната одредба 15 со што се 
овозможува од Посебниот фонд да се користат средства за придонес за 
пензиско и инвалидско осигурување, придонес за здравствено осигурување и 
придонес за вработување за вработеното инвалидно лице, како и придонес за 
пензиско и инвалидско осигурување за вработените во заштитното друштво кои 
не се инвалидни лица и инвалиди на трудот.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предлог - законот за дополнување на Законот за вработување на инвалидни 
лица содржи одредби кои се меѓусебно поврзани.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Основна цел на Предлог - законот за дополнување на Законот за вработување 
на инвалидни лица е подобрување на условите за вработување на 
инвалидните лица.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ 
ЛИЦА КОИ СЕ ДОПОЛНУВААТ
                                                                    

Член 15
Заради финансирање на работите за подобрување на условите за 
вработување и работење на инвалидни лица, адаптација на работно место и 
набавка на опрема 10% од вкупно остварените средства од постојниот 
придонес за вработување се издвојуваат на потсметката во Агенцијата 
(Посебен фонд) најдоцна до 30 во месецот за претходниот месец.

Неискористените средства од ставот 1 на овој член Агенцијата може да ги 
користи за финансирање на мерки за вработување на евидентирани 
невработени лица.

Одлука за користење на средствата од ставот 2 на овој член донесува Владата 
на Република Македонија по предлог на Агенцијата.

Агенцијата е должна средствата издвоени во Посебниот фонд да ги користи 
исклучиво за намените утврдени во став 1 и став 2 на овој член.

Агенцијата со корисникот на средствата склучува договор за користењето на 
средствата.


