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

(Објавен во “Службен весник на РМ” бр.25/2000 од 30.03.2000 год.)  

Член 1 

Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност 
(“Службен весник на Република Македонија” број 37/97), во членот 15 во став 1 
по зборот “невработените” се додаваат зборовите: “и други”, а зборовите: “ако 
со тоа се обезбедува” се заменуваат со зборот “заради”.  

Ставот 2 се менува и гласи:  

“Обуката, преквалификацијата или доквалификацијата се организира и врши во 
Заводот, односно кај работодавецот, според посебни програми, под услови и на 
начин утврдени со акт на Заводот.”  

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:  

“Обуката, преквалификацијата или доквалификацијата може да се врши и во 
јавни и приватни установи од областа на образованието, во согласност со 
прописите од областа на образованието.”  

Член 2 

Во членот 53 во став 2 по зборот “закон” се додаваат зборовите: “и на Објавени 
огласи за потреба од работници кај работодавец, во средствата за јавно 
информирање или во Заводот”.  

Член 3 

Во членот 67 став 1 алинеите 10 и 11 се бришат.   

Во ставот 2 бројот “14” се заменува со бројот “12”.  

Член 4 

Во членот 68 во став 1 по зборот “невработеност” се додаваат зборовите: “се 
утврдува врз основа на пресметаните и исплатени плати кај работодавецот 
согласно со закон и колективен договор и”, а зборовите: “пред престанокот на 
работниот однос” се бришат.  

Член 5 

Во членот 69 во вториот ред зборот “не” се брише.  

Член 6 

Во членот 71 во став2 точка 7 зборовите: “до 25” се бришат.  

Во ставот 3 по зборот “има” се додаваат зборовите: “над 55 години возраст и 
најмалку 15”, а зборовите: “над 25” се бришат.  

Член 7 

Во членот 72 алинеја 2 по зборот “тоа” се става точка, а сврзникот “и” и алинеја 
3 се бришат.  



Член 8 

Член 73 се брише.  

Член 9 

Во членот 77 во став 1 по алинеја 3 се додаваат две нови алинеи 4 и 5, кои 
гласат:  

-”одбие да се јави кај работодавецот ако е упатен од Заводот за засновање 
работен однос;  

- одбие да заснова работен однос кај работодавецот ако го упатил Заводот.”  

Во алинеја 8 која ставува алинеја 10 точката и запирката се бритат и се 
додаваат зборовите: “со денот на утврдување на изгубената работна 
способност;”.  

Алинеите: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 стануваат алинеи: 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.  

Во ставот 2 бројот “3” се заменува со бројот “6”.  

Член 10 

Во членот 78 во став 1 бројот “25” се брише, а се додаваат зборовите: “55 
години возраст и најмалку 15”.  

Во ставот 2 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “доколку 
е поповолно за него”.  

Член 11 

Во членот 84 став 3 по зборот “организираат” се додаваат зборовите: 
“единиците на локалната самоуправа и”.  

Член 12 

Невработеното лице кое на денот на почетокот на примената на овој закон е 
корисник на паричен надоместок или друго право, продолжува да го користи 
тоа право.  

Започнатите постапки за остварување на правата од осигурување во случај на 
невработеност, ќе се завршат според законот кој важел во моментот на 
започнувањето на постапката.  

Член 13 

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


