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20080871621
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 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 МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА ПОРАДИ ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ДОМИНАНТНА СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА ВО
ПЕРИОДОТ ОД 2000 ДО 2004 ГОДИНА
Се прогласува Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради
приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата во периодот од
2000 до 2004 година,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јули
2008 година.
Бр. 07-2871/1
14 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА
ПОРАДИ ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ДОМИНАНТНА
СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 2000 ДО 2004 ГОДИНА
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,
заклучно со 31 декември 2004 година, а кои оствариле право на паричен надоместок по 7
април 2000 година, во претпријатијата со доминантна сопственост на државата (во
натамошниот текст: невработено лице).
Член 2
Невработено лице во смисла на членот 1 од овој закон е лицето:
- на кое му престанал работниот однос во претпријатие со доминантна сопственост на
државата, по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок,
- кое на денот на престанокот на работниот однос имало најмалку 25 години стаж на
осигурување,
- на кое работниот однос му престанал заклучно со 31 декември 2004 година, а кое
остварило право на паричен надоместок по 7 април 2000 година и
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- кое по остварувањето на правото на паричен надоместок од алинејата 3 на овој став не
било вработено на неопределено време, односно не му престанал работниот однос по
негова волја и вина.
Член 3
Овој закон не се однесува на оние лица кои примиле испратнина поголема од 12
месечни плати во висина над просечната исплатена месечна нето плата во Република
Македонија во дадениот период.
Член 4
Невработеното лице има право на месечен паричен надоместок во висина од 34% од
просечно исплатената месечна нето плата по работник во Републиката за претходната
година.
Член 5
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 6
Право на паричен надоместок, согласно со овој закон може да оствари невработено
лице кое ќе поднесе барање до Агенцијата за вработување на Република Македонија (во
натамошниот текст: Агенцијата за вработување) каде што е евидентирано, во рок од 30
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Агенцијата за вработување 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.
Доколку барањето не е поднесено согласно со членот 2 од овој закон, во рокот од
ставот 1 на овој член, надлежниот орган барањето ќе го отфрли како ненавремено.
Член 7
Со остварувањето на правото на паричниот надоместок согласно со одредбите од овој
закон, на невработеното лице му престанува правото на парични примања по други
основи.
Член 8
Владата на Република Македонија, преку надлежните институции ќе обезбеди список
со податоци за претпријатијата во кои Република Македонија се јавува како доминантен
сопственик на капиталот и истиот ќе го достави до Агенцијата за вработување, во рок од
15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 9
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.

2 од 3

Службен весник на РМ, бр. 87 од 15.07.2008 година

Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија”.
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