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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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ 
НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и 
осигурување во случај на невработеност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јуни 
2016 година.

 
Бр. 08-3006/1 Претседател

28 јуни 2016 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Член 1
Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен 

весник на Република Македонија” број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 
4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 
39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15 и 27/16), во членот 98-г став 1 по 
алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- невработеното лице кое сака да го вработи, во последните две години, да не било 
претходно вработено кај работодавач кој има сопственичка, организациска или 
управувачка поврзаност со работодавачот кој ќе користи мерка за ослободување од 
плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и/или персонален данок 
на доход;“.

Во алинејата 2 која станува алинеја 3 датата „15 март 2015” се заменува со датата „15 
мај 2016”.

Член 2
Во членот 98-ѓ став 1 во алинеја 2 по зборот  „години” се додава запирка и зборовите: 

„кое најмалку три месеци пред вработувањето немало заснован работен однос согласно со 
мерката предвидена во овој член”.
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Член 3
Во членот 98-е став 4 се менува и гласи: 
 „Работодавачот е должен да не го намали вкупниот број на вработени за кои не 

користи ослободување за целиот период за кој е ослободен од плаќање на придонесите за 
задолжително социјално осигурување и/или персонален данок на доход, освен во случаи 
на смрт или пензионирање, а во спротивно е должен да го врати целиот износ на 
средствата за коишто бил ослободен во периодот до намалувањето на бројот на 
вработените.”.

Ставот 5 се брише.
По ставот 6 кој станува став 5 се додава нов став 6, кој гласи:
„Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот за труд утврдил дека 

работодавачот сторил неправилност од одредбите на овој закон, работодавачот нема да 
може повеќе да поднесува барање за ослободување од плаќање на придонесите за 
задолжително социјално осигурување и/или персонален данок на доход, согласно со овој 
закон.”.

Член 4
Во членот 98-ж по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Агенцијата на 1 и 15 во месецот врши проверка на бројот на вработените кај 

работодавачот кој ги користи мерките од членовите 98-г, 98-д и  98-ѓ од овој закон и 
доставува податоци до Управата за јавни приходи.”.

Ставот 3 станува став 4.

Член 5
Барањата за ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално 

осигурување и/или персонален данок на доход ќе можат да се поднесат најдоцна во рок од 
една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, во кој период ќе треба да 
започне и користењето на ослободување од плаќање на придонеси од задолжително 
социјално осигурување и/или персонален  данок  на доход по поднесеното барање.

Член 6
Остварените права по поднесените барања за ослободување од плаќање на придонеси 

од задолжително социјално осигурување и/или персонален данок  на доход остварени до 
денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат да се користат под услови и на 
начин согласно со Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и 
осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија” 
број 56/15).

Член 7
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за вработувањето и осигурување во случај на 
невработеност.

Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.


