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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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 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 11 јануари 2005 година.
Бр. 07-92/1
11 јануари 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, 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" бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001,
25/2003 и 37/2004), во членот 58 став 2 зборот "две" се
заменува со зборот "една".
Член 2
Во членот 60 став 1 зборовите: "веднаш по" се заменуваат со зборовите: "во рок од осум дена од денот на".
Член 3
Во членот 66 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
"За остварување право на паричен надоместок како
време поминато во работен однос не се смета времето
за кое невработеното лице примало паричен надоместок."
Член 4
Во членот 68 став 2 по зборовите: "повеќе од"
се додаваат зборовите: "80% од".
Член 5
Во членот 71 ставот 2 се менува и гласи:
"Паричниот надоместок на невработеното лице се
исплатува:
1) три месеца, ако има стаж на осигурување најмалку девет месеца во непрекинато траење или 12 месеца
со прекин во последните 18 месеца;
2) четири месеца, ако има стаж на осигурување 24
месеца во непрекинато траење или 36 месеца со прекин во последните четири години;
3) шест месеца, ако има над пет до десет години
стаж на осигурување;
4) осум месеца, ако има над 10 до 15 години стаж
на осигурување и
5) 12 месеца, ако има над 15 години стаж на осигурување."
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Ставот 3 се менува и гласи:
"На невработеното лице кое има над 15 години
стаж на осигурување, а на кое му недостасуваат најмногу до пет години пред исполнување на услови за
стекнување право на старосна пензија, паричен надоместок му се исплатува до неговото вработување, односно до настапувањето на некои од основите за престанок на правото на паричен надоместок."
Член 6
Во членот 75 став 1 алинеја 2 сврзникот "и" на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.
Во алинеја 3 точката се заменува со сврзникот "и".
По алинеја 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
"- работно е ангажирано или врши дејност."
Член 7
Во членот 77 став 1 алинеја 7 зборот "оспособување" се брише.
Член 8
Во членот 78 став 1 третиот ред по зборот "надоместок" се додаваат зборовите: "од членот 65 на овој закон", а зборовите: "55 години возраст и најмалку 15
години стаж на осигурување" се заменуваат со зборовите: "15 години стаж на осигурување, а на кое му недостасуваат најмногу до пет години пред исполнување
на услови за стекнување право на старосна пензија".
Член 9
Во членот 98 став 1 зборовите: "влегувањето во сила на овој закон" се заменуваат со зборовите: "вработувањето на нови работници".
Член 10
Невработеното лице кое на денот на влегувањето во
сила на овој закон е корисник на паричен надоместок
или друго право, продолжува да го користи тоа право.
Поднесените барања за остварување на правата од
осигурување во случај на невработеност, ќе се решат
според законот кој важел во моментот на започнувањето на постапката.
Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
___________
LIGJI
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PUNËSIM DHE SIGURIM NË RAST TË
PAPUNËSISË
Neni 1
Në Ligjin për punësimin dhe sigurimin në rast të
papunësisë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003 dhe
37/2004), në nenin 58 paragrafi 2 fjala “dy” zëvendësohet
me fjalën “një”.
Neni 2
Në nenin 60 paragrafi 1 fjalët: ”menjëherë pas”,
zëvendësohen me fjalët: “në afat prej tetë ditësh nga dita e”.
Neni 3
Në nenin 66, pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si
vijon:
“Për realizimin e të drejtës për kompensim në para, si
kohë e kaluar në marrëdhënie pune nuk konsiderohet koha
për të cilën personi i papunësuar ka marrë kompensim në
para”.
Neni 4
Në nenin 68 paragrafi 2, pas fjalëve “më shumë se”
shtohen fjalët “80% nga”.

