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ВОВЕД:

 

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

          Предлог Законот за материјално обезбедување на невработени лица 
поради приватизација на претпријатијата со општествена и државна сопственост  
се предлага да се донесе со цел да им се реши статусот на овие лица кои се 
останати без основни средства за егзистенција, кои се повеќе тонат во 
сиромаштија, беда и безнадежност и немаат можност на друг начин да ја решат 
својата егзистенција.

II. ЦЕЛИ,  НАЧЕЛА   И   ОСНОВНИ   РЕШЕНИЈА

          Со донесувањето на овој закон за материјално обезбедување на 
невработени лица поради приватизација на претпријатијата со општествена и 
државна сопственост треба да им се реши статусот на лицата кои останале без 
работа по основ на прогласување на стечај, ликвидација или технолошки вишок во 
претпријатијата во кои работеле, а чиј број е околу 4.000. 

Законот, чие донесување се предлага, се засновува на начелата на 
законитост, социјална правда и сигурност наведени во Уставот на Република 
Македонија

Законот нуди решенија со кои лицата кои останале без работа поради 
приватизација на претпријатијата со општествена и државна сопственост, треба 
да им се обезбеди паричен надомест во висина од  30%  (триесет  проценти ) од  
просечно исплатената месечна нето плата по работник  во  Република Македонија 
за претходната година.

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

          Предлог Законот за материјално обезбедување на невработени лица 
поради приватизација на претпријатијата со општествена и државна сопственост 
ќе предизвика финансиски импликации врз Буџетот на Република Македонија во  
висина  од   околу 5.000.000 евра.



IV. ПРОЦЕНА  НА ФИНАНСИСКИТЕ  СРЕДСТВА  ПОТРЕБНИ  ЗА  
СПРОВЕДУВАЊЕ   НА ЗАКОНОТ И  НАЧИНОТ  НА  НИВНОТО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ,КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА  ТОА  ДАЛИ  СПРОВЕДУВАЊЕТО  НА  
ЗКОНОТ  ПОВЛЕКУВА  МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ  ЗА  ОДДЕЛНИ  СУБЈЕКТИ.

            За спроведување на предложениот закон потребно е  обезбедување на 
финансиски средства   од   Буџетот  на   Република  Македонија за  2016  година  
во  висина  од   околу 5.000.000 евра.

                                                           

                                                                  



                                                     ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН

за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на 
претпријатијата со општествена и државна сопственост

                                                           Член 1

Со овој закон се уредуваат условите за стекнување и начинот на користење 
на право на материјално обезбедување во вид на паричен надоместок на 
невработените лица на кои им  престанал  работниот  однос  по  основ на стечај,  
ликвидација или технолошки вишок поради приватизација на претпријатијата со 
општествена и државна сопственост.  

                                                           Член 2

Невработено  лице  во  смисла  на  членот  1  од  овој  закон  е лицето :

 - на кое му престанал работниот однос по основ на стечај, ликвидација или 
технолошки вишок поради приватизација на претпријатијата со општествена и 
државна сопственост;

- кое  на  денот на стапување во сила на овој закон, имало најмалку  15 
години  стаж и  старост  52 години за  жени  и 55 години за   мажи;

- на кое работниот однос му престанал со добивање на решение од стечаен 
управник, решение од Агенција за вработување како невработено лице и 
технолошки вишок со решение од работодавачот заклучно со 31.12.2013 година.

                                                         Член 3

  Невработеното лице има право на паричен надоместок во висина од 30% 
(триесет проценти ) од просечно исплатената месечна нето  плата по работник  во 
Република Македонија за претходната година.

                                                            Член 4

 Правото на паричен надоместок невработеното лице од членот 2 на овој 
закон, го остварува до негово вработување или пензионирање, односно до 
настапувањето на некои од основите за престанок на правото на паричен 
надоместок, утврдени со Законот за вработување и осигурување во случај на 
невработеност.



                                                             Член 5

 Право на паричен надоместок, согласно со овој закон, може да оствари 
невработено лице кое ќе поднесе барање до Агенцијата за вработување на 
Република Македонија каде што е  евидентирано, во рок  од   3   години  од  денот 
на  влегувањето  во  сила  на овој закон.

Агенцијата за вработување на Република Македонија, правото на паричен 
надоместок од ставот  1  на  овој  член, го  утврдува  врз основа на лично барање 
на невработеното лице.

Правото на паричен надоместок, согласно со овој закон, се остварува од 
денот на поднесување  на  барањето  до  Агенцијата  за  вработување  на  
Република  Македонија.

Исплатата на паричните средства ќе ја врши Агенцијата за вработување на 
Република Македонија, преку трансакциона сметка на лицето, кое согласно 
одредбите на овој закон го остварува своето право на паричен надоместок. 

Доколку  барањето  не  е  поднесено  согласно со  членот 2 на овој закон, во  
рокот од ставот  1  на  овој  член, надлежниот  орган  барањето  ќе  го  отфрли  
како  ненавремено.

                                                          Член 6

Со остварување на правото на паричниот надоместок, согласно со 
одредбите на овој закон, на невработеното лице му престанува правото на други 
парични примања по основ на невработеност.

                                                           Член 7

           Владата на Република Македонија ,преку надлежните институции  ќе 
обезбеди список со податоци за претпријатијата во кои имало општествен и 
државен капитал и истиот ќе го достави до Агенцијата за вработување, во рок од 
30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

        

                                                       



 Член 8

За прашањата што не се уредени со овој закон и за прашањата за кои овој 
закон не упатува на примена на друг закон, се применуваат одредбите од Законот 
за вработување и осигурување во случај на невработеност, кои се однесуваат на 
невработените лица - корисници на паричен надоместок.

                                                       Член 9

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



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ПОРАДИ 
ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕНА  И ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ  НА  СОДРЖИНАТА  НА  ОДРЕДБИТЕ  НА  ПРЕДЛОГ  
ЗАКОНОТ

                  Со Предлог на законот за материјално обезбедување на невработени 
лица поради приватизација на претпријатијата со општествена  и државна 
сопственост по основ на прогласување на  стечај, ликвидација или  технолошки  
вишок, треба  да  се овозможи  да  се реши проблемот на тие  лица  и да се 
имплементираат уставните одредби  а  во  врска  со  член  32  кој  гласи:

               Секој  има  право на работа, слободен избор на вработување, за заштита 
при работењето  и  материјална   обезбеденост  за  време  на  привремена  
невработеност.                                                                  

               Содржината  на  законот  е  дадена  во  8  члена  според  кои

               Со  членот 1  се  дава  објаснување  на  лицата  за  кои  се  однесува овој 
закон. Тоа  се лица кои останале без  работа поради приватизација на 
претпријатијата со општествена и државна сопственост по основ  на  
прогласување  на  стечај, ликвидација  или технолошки  вишок  во  
претпријатијата  во  кои  работеле.

              Со  членот  2  се  дава  објаснување  на  тоа  кои  лица  се  сметаат  за  
невработени,  по  кој основ  останале  без  работа  и  кои   услови во делот на  
стаж на осигурување  или  години  на  старост  треба  да  ги  имаат  за  да  може  
да  им  биде решен  статусот  согласно  овој  закон.

               Со  членот 3  се  регулира  висината  на  надоместокот  кој  би  го  
примале  лицата кои останале без  работа  по  основ  на  прогласување  на  
стечај, ликвидација  или  технолошки  вишок.

               Со членот 4 се регулира  до  кој  период  лицата  ќе  имаат  право  да  го 
користат паричниот  надоместок  од  овој  закон.

                Со  членот  5  се  регулира  постапката  за  остварување  на  правата  по  
основ  на  овој закон. Се предлага постапката да се води преку Агенцијата за 
вработување на Република Македонија.



              Со  членовите  6, 7 и 8 се регулираат  прашањата  околу  другите  права  
кои  ги остваруваат  лицата  опфатени   со  овој  закон,  прашањата кои не се 
предмет  на регулација   на   овој   закон   и  рокот   од  кога   ќе   почне  да  важи  
овој  закон.

II. МЕЃУСЕБНА  ПОВРЗАНОСТ  НА   РЕШЕНИЈАТА   СОДРЖАНИ  ВО  
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ  ОДРЕДБИ

              Со законот за материјално обезбедување на невработени лица поради 
приватизација на претпријатијата со општествена  и државна сопственост по  
основ  на прогласување  на  стечај, ликвидација  или технолошки  вишок,  се  
создаваат  услови  за решавање на статусот на погоре наведените лица  кои  не  
по  своја  вина  останале  без работа.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИОТ ЗАКОН

             Со донесувањето на овој закон ќе се реши статусот на горенаведените 
лица и ќе им се овозможи на истите да добијат минимални услови за егзистенција 
за себе и своите семејства и да си го вратат своето достоинство на луѓе и 
домаќини.


