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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.  44/00, 16/04, 62/05, 113/05, 29/07, 88/08, 161/08, 99/09, 136/11,  129/15, 
27/16, 99/18), 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
Со донесувањето на новиот Закон за прекршоците („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 96/19) се предвидува подобрување на 
ефикасноста на прекршочната постапка, додека изрекувањето на опомена пред 
да биде изречена глоба се воведува како правило. Најголема промена се 
воведува со неколкукратно намалување на висината на глобите преку 
утврдување на точен распон на висината на прекршочните глоби и 
усогласување на сите материјални закони во правец на нивно усогласување со 
предвидената висина на глобите во Законот за прекршоците. Исто така во 
законот за првпат се прави јасно разграничување помеѓу административните и 
судските прекршоци.

Со новиот закон се определуваат општите услови за пропишување на 
прекршоците, и прекршочните санкции, општите услови за утврдување на 
прекршочната одговорност, за изрекувањето и извршувањето на прекршочните 
санкции и се пропишува прекршочната постапка што ја водат судовите и 
прекршочните органи

Наведените причини ја наметнаа потребата од донесување на овој 
закон. 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Предложените измени 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 ЗА ТОА 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 Северна Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 91/08, 119/10, 23/13 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 152/19) се предлага овој закон  да се 
донесе по скратена постапка.



ПРЕДЛОГ  - ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

  Член 1

Во 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), во член 20 во ставот 1 зборовите „ 
2.000 евра во денарска противвредност” се заменуваат со зборовите „ 200 до 
500 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 500 до 700 евра во 
денарска противвредност за мали трговци, од 700 до 1000 евра во денарска 
противвредност за средни трговци и од 1000 до 2000 евра за големи трговци“.  

Во ставот 2  зборовите „30%“ од одмерената глоба за заштитното 
друштво” се заменуваат со зборовите „100 до 250 евра во денарска 
противвредност“. 

Член 2

Во член 20-а во  ставот 1  зборовите „2.000 евра во денарска 
противвредност“ се заменуваат со зборовите „200 до 500 евра во денарска 
противвредност за микро трговци, од 500 до 700 евра во денарска 
противвредност за мали трговци, од 700 до 1000 евра во денарска 
противвредност за средни трговци и од 1000 до 2000 за големи трговци “.  

Во ставот 2  зборовите „30% од одмерената глоба за правното лице“ се 
заменуваат со зборовите „100 до 250 евра во денарска противвредност“. 

Член 3

Во член 21 во ставот 1 зборовите „2000 евра во денарска 
противвредност” се заменуваат со зборовите „ 200 до 500 евра во денарска 
противвредност за микро трговци, од 500 до 700 евра во денарска 
противвредност за мали трговци, од 700 до 1000 евра во денарска 
противвредност за средни трговци и од 1000 до 2000 за големи трговци “.

Во ставот 2  зборовите „30% од одмерената глоба за правното лице “ се 
заменуваат со зборовите „100 до 250 евра во денарска противвредност“. 

                                                                
Член 4

Во член 22  во ставот 1  зборовите „2.000 евра во денарска 
противвредност“ се заменуваат со зборовите „200 до 500 евра во денарска 
противвредност за микро трговци, од 500 до 700 евра во денарска 
противвредност за мали трговци, од 700 до 1000 евра во денарска 
противвредност за средни трговци и од 1000 до 2000 за големи трговци “

Во ставот 2  зборовите „30% од одмерената глоба за правното лице “ се 
заменуваат со зборовите „100 до 250 евра во денарска противвредност“. 

Во ставот 3  зборовите „1000 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите „100 до 250 евра во денарска противвредност“. 

Во ставот 4  зборовите „30% од одмерената глоба за инвалидното лице “ 
се заменуваат со зборовите„100 до 250 евра во денарска противвредност“. 

Во ставовите 5 и 6  бројот „25“ се заменува со бројот „20 “. 



Во ставот 7  бројот „25“ се заменува со бројот „20 “, a зборовите „член 3“ 
се заменуваат со зборовите „член 16“ . 

Член 5 

Во член 24 во ставот 1 бројот „25“ се заменува со бројот „20 “, а бројот 
„5“, се брише. 

Во ставот 2  бројот „25“ се заменува со бројот „20 “. 

Член 6
 
Овој закон влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија”.



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

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

Со член 1 став 1 се намалува глобата за прекршок на заштитно друштво 
доколку во период од 90 дена не ги вработи сите работници сметано од денот 
на првото вработување на работник на неопределено врме во друштвото. Со 
став 2 се предвидува глобата за одговорното лице во заштитното друштво.

Со член 2 став 1 се намалува глобата за прекршок на правното лице 
дококу работодавачот вработи или распореди од едно на друго место 
инвалидно лице кое не ги исполнува општите и посебните услови. Со став 2 се 
предвидува глобата за одговорното лице во заштитното друштво.

Со членот 3 се намалува глобатра во  постојниот член 21 на правното 
лице доколу не ги обезбедил соодветни услови за работење на инвалидсното 
лице и при тоа не го известил органот на државната управа за започнување со 
вршење на дејноста. Со став 2 се предвидува глобата за одговорното лице во 
заштитното друштво.

 Со членот 4 се врши промена на постојниот член 22 од законот и 
усогласување со Законот за прекршоците. Со ставот 1 се предвидува 
намалување на глобата на работодавачот доколку средствата добиени од 
Посебниот фонд не ги користи согласно мерките за подобрување на условите 
за вработување и работење на инвалидното лице. Со став 2 се предвидува 
глобата за одговорното лице кај работодавачот. Со став 3 се предвидува глоба 
за инвалидно лице доколку средствата добиени од посебниот фонд не ги 
користи согласно мерките за подобрување на условите за вработување. Со 
став 4 се предвидува глобата за одговорното лице кај трговец поединец. Со 
став 5, 6 и 7  се предвидуваат глобите за овластено службено лице на Фондот 
на ПИОМ, членовите на комсија за оцена на работна способност и членовите 
на Управниот одбор  доколку не донесат решение односно наод  решение 
согласно предвидениот  рок и во став 7 се врши техничка исправка и зборовите 
член 3 се менуваат со зборовите член 16.  

Со членот 5 се врши промена на постојниот член 24 со кој се предвидува 
глоба на членовите на Управниот обор на Агенцијата доколку  при одлучување 
за доделување на средства од Посебниот фонд не ги земат во предвид 
посебните услови за вработување и адаптација на работните места. Со ставот 
2 се утврдува глоба за членовите на Управниот одговор доколку не донесат 
решение за враќање на доделените средства од Посебниот фонд поради 
утврдени неправилности, а бројот 5 се брише. 

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ
Предлог-законот за изменување на Законот за вработување на инвалидни лица 
содржи одредби кои се меѓусебно поврзани со одредбите од Законот за 
прекршоците.  

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Основна цел на предлог-законот за изменување на Законот за вработување на 
инвалидни лица по скратена постапка е усогласување со одредбите од  Законот 
за прекршоците. 



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ 
ЛИЦАКОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ 
                                                                    

Член 20

Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече 
за прекршок на заштитното друштво ако не ги исполнува условите од членот 9 
став 2 на овој закон.
            Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за заштитното друштво ќе 
му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице во 
заштитното друштво.

Член 20-а

Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече 
за прекршок на правното лице доколку постапи спротивно од членовите 4-а 
ставови 1 и 5, 12-а став 3 и 16-б ставови 1, 5, 7 и 8  на овој закон.
            Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице во 
правното лице.

Член 21

Глоба во износ од 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 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице во 
правното лице.

Член 22

            Глоба во износ од 2000 евра во денарска противвредност ќе се изрече 
на работодавецот ако средствата добиени од Посебниот фонд не ги користи 
согласно со членот 16-а став 6 од овој закон.
          Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице кај 
работодавецот.
          Глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на инвалидното лице кое самостојно врши дејност како 
самовработено лице ако средствата добиени од Посебниот фонд не ги користи 
согласно со членот 16-а став 6 од овој закон.
        Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за инвалидното лице кое 
самостојно врши дејност како самовработено лице ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот 3 на овој член на одговорното лице кај трговецот 
поединец.
        Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на овластеното службено лице, доколку не донесе решение 
во рок од 45 дена од денот на приемот на членот 2-а став (2) од овој закон.
       Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противредност ќе им се 
изрече за прекршок на членовите на Комисијата за оцена на работната 
способност, доколку не изготват и не достават наод во рок од 30 дена согласно 
со членот 2-а став (3) од овој закон.



      Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противредност ќе им се изрече 
за прекршок на членовите на Управниот одбор доколку не донесат решение во 
рокот согласно член 3 став (3) од овој закон. 

Член 24

          Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе се им се 
изрече за прекршок на членовите на Управниот одбор на Агенцијата ако 
доделат средства спротивно од членот 16 ставови 5, 6, 7 и 8 од овој закон.

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе се им се 
изрече за прекршок на членовите на Управниот одбор на Агенцијата ако не 
постапат согласно со членот 18 став 4 од овој закон.


