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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

УКАЗ 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 24 август 
2015 година.

 
Бр. 08-3701/1 Претседател

24 август 2015 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 
ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

Член 1
Во Законот за вработување на инвалидни лица (“Службен весник на Република 

Македонија” брoj  44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 
99/2009, 136/11 и 129/15), во член 20 во ставот 1 зборовите: „1.800 до” се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:
„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 2
Во членот 20-а став 1 зборовите: „1.800 до” се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„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 3
Во членот 21  став  1  зборовите: „1.800 до” се бришат.
Ставот   2 се менува и гласи:
„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.”  
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Член 4
Членот 22 се менува и гласи:
„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 трговец поединец 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 трговец поединец ќе му се изрече за прекршокот од ставот 3 на овој член на 
одговорното лице кај трговецот поединец.“

Член 5
Членот 23 се брише.

Член 6
Членот 24 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе се му се изрече на 

директорот на Агенцијата ако додели средства спротивно од членот 16 ставови 2, 5 и 7 од 
овој закон.“

Член 7
Членот 24-а се менува и гласи:
„За прекршоци предвидени во овој закон прекршочна постапка води и прекршочна 

санкција изрекува надлежен суд.“

Член 8
По членот 24-а се додава нов член 24-б, кој гласи:

„Член 24-б
Одмерувањето на висината на глобата за правните лица и трговец поединец  се врши 

согласно Законот за прекршоците.“

Член 9
Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за вработување на инвалидни лица.

Член 10
Овој закон влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.


