превземено од w w w . p r a v o . o r g . m k

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.27 од 15.02.2016 година

Член 1
Во Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република
Македонија” број 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008,
99/2009, 136/11, 129/15 и 147/15), по членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:
„Член 2-а
Барањето за утврдување на инвалидност од членот 2 став (3) од овој закон се
поднесува до филијалата на Фондот според местото на живеење на барателот.
Решение за утврдување на инвалидност донесува надлежната филијала на Фондот врз
основа на наодот донесен од Комисијата за оцена на работната способност на Фондот,
во рок од 45 дена од денот на поднесување на барањето.
Комисијата за оцена на работната способност на Фондот е должна да го изготви и да
го достави наодот најдоца во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.
Против решението од ставот (2) на овој член подносителот на барањето има право на
жалба до Министерството за труд и социјална политика, во рок од 15 дена од денот
на приемот на решението.
Во постапка за решавање за правата и обврските кои произлегуваат од овој закон се
применуваат прописите за општата управна постапка.
Образецот на барањето од ставот (1) на овој член и потребната документација за
утврдување на инвалидност ги пропишува министерот за труд и социјална политика
во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“
Член 2
Членот 16 се менува и гласи:
„Инвалидно лице кое самостојно врши дејност како трговец-поединец, заштитно
друштво и друго правно лице, поднесува барање за доделување на средства од
Посебниот фонд до Управниот одбор на Агенцијата.
Образецот на барањето од ставот (1) на овој член и потребната документација за
доделување на средства од Посебниот фонд ги пропишува министерот за труд и
социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и
администрација.
Управниот одбор на Агенцијата донесува решение за доделување на средствата од
Посебниот фонд по поднесено барање од ставот (1) на овој член во рок од 90 дена од
денот на поднесеното барање.
Против решението од ставот (3) на овој член подносителот на барањето има право на
жалба до Министерството за труд и социјална политика, во рок од осум дена од денот
на приемот на решението.
При одлучување за доделување на средствата од Посебниот фонд Управниот одбор ги
зема во предвид посебните услови за вработување и адаптација на работните места
кои треба да се создадат, како и опремата во зависност од техничко-технолошкиот
процес кои треба да се обезбедат заради подобрување на условите за вработување и
работа на инвалидното лице.
На правно лице кое не е заштитно друштво, може да му се доделат средства од
Посебниот фонд за ново вработено инвалидно лице од членот 2 став (1) од овој закон
на неопределено време и адаптација на работно место на кое ќе работи инвалидното
лице.
На заштитно друштво може да му се доделат средства од Посебниот фонд за
нововработено инвалидно лице од членот 2 став (1) од овој закон на неопределено
време, адаптација на работно место на кое работи инвалидното лице и набавка на
опрема.
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На инвалидно лице од членот 2 став (1) од овој закон кога самостојно врши дејност
како трговец поединец може да му се доделат средства од Посебниот фонд за негово
вработување на неопределено време, адаптација на работното место на кое ќе работи
и набавка на опрема.“
Член 3
По членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи:
„Член 17-а
Агенцијата води електронска евиденција согласно со Законот за општа управна
постапка за вработените инвалидни лица согласно со овој закон, која содржи
податоци за начинот на вработување на инвалидното лице, работодавецот каде
лицето е вработено, период за којшто се однесува вработувањето, видот на
инвалидноста и други податоци.
Агенцијата води електронска евиденција согласно со Законот за општа управна
постапка за доделените средства од Посебниот фонд која содржи податоци за
работодавецот на кој му се доделени средствата, видот и основот на доделени
средства, износ на доделените средства и датум на исплата на средствата од
Посебниот фонд.”
Член 4
Во членот 22 по став (4) се додаваат три нови става 5, 6 и 7, кои гласат:
„(5) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на овластеното службено лице, доколку не донесе решение во рок од 45
дена од денот на приемот на членот 2-а став (2) од овој закон.
(6) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противредност ќе им се изрече за
прекршок на членовите на Комисијата за оцена на работната способност, доколку не
изготват и не достават наод во рок од 30 дена согласно со членот 2-а став (3) од овој
закон.
(7) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противредност ќе им се изрече за
прекршок на членовите на Управниот одбор доколку не донесат решение во рокот
согласно член 3 став (3) од овој закон.”
Член 5
Членот 24 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за
прекршок на членовите на Управниот одбор на Агенцијата ако доделат средства
спротивно од членот 16 ставови 5, 6, 7 и 8 од овој закон.”
Член 6
Подзаконските акти чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат во рок од
30 дена од денот на влегувањето на сила од овој закон.
Член 7
Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе
завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на
примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот
за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија” број
124/15).
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