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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.166 од 26.12.2012 година

Член 1
Во Законот за евиденциите од областа на трудот („Службен весник на Република
Македонија“ број 16/2004, 102/2008 и 17/11),  во членот 1 став 2 по точката 1 се
додава нова точка 1-a, која гласи:
„1-a. Евиденција на корисници на јавни средства од Агенцијата за вработување;".
Во точката 4 по зборот „лица” се додаваат зборовите: „и други лица кои бараат
работа”.

Член 2
Во членот 2 став 2 по зборот „работодавците” се додаваат зборовите:
„евиденцијата на корисници на јавни средства од Агенцијата за вработување”, а
по зборовите: „невработените лица”  се додаваат зборовите: „и други лица кои
бараат  работа”.

Член 3
По членот 6 се додава нов наслов и нов член-6 а, кои гласат:

"1-a. Евиденција на корисници на јавни средства од Агенцијата за вработување

Член 6-а
Евиденцијата на корисници на јавни средства од Агенцијата за вработување, ги
содржи следниве податоци:
1) име и презиме;
2) датум на раѓање;
3) пол;
4) единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ);
5) даночен број на лиценцираните агенции и спроведувачите на активните мерки
за вработување;
6) адреса на постојано или привремено живеалиште (во други земји и државен
код);
7) државјанство;
8) статус (ученик во средно образование, студент, вработен, самовработен,
пензионер, земјоделец, доколку лицето се изјасни);
9) припадност на етничка заедница;
10) број на трансакциска сметка;
11) број на телефон и електронска пошта за контакт;
12) образование, стручни квалификации, вештини, доквалификации и работно
искуство;
13) работоспособност и ограничувања;
14) осигурителен период;
15) период на вработување;
16) регистрирано име и седиште или име и адреса на деловниот субјект;
17) регистарски број на деловниот субејкт;
18) даночен број на деловниот субејкт;
19) име и презиме на одговорното лице во деловниот субејкт;
20) правен основ за исплата на средствата (договор, налог за набавка и друго);
21) износ и намена на платени средства;
22) датум на надзорот;
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23) барања за поврат на неправедно примени и користени износи и начин на
поврат;
24) датум на барање за поврат;
25) жалби;
26) почеток и крај на судска постапка во која засегнатото лице е странка во
врска со примена на одредбите од овој закон (вид судска постапка, предмет на
спор, упатен број и известување за исходот од судењето) и
27) информација за редовноста на исплатата на  платите и уплатите на
придонесите од задолжително социјално осигурување од работодавачот."

Член 4
Насловот пред членот 18 и членот 18 се менуваат и гласат:

“5. Евиденција на невработените лица и други лица кои бараат работа

Член 18
Евиденцијата на невработените лица и други лица кои бараат работа ги содржи
следниве податоци:
1) име и  презиме;
2) датум на раѓање;
3) пол;
4) единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ);
5) даночен број на лиценцираните агенции и спроведувачите на активните мерки
за вработување;
6) адреса на постојано или привремено живеалиште (во други земји и државен
код);
7) државјанство;
8) статус (ученик во средно образование, студент, вработен, самовработен,
пензионер, земјоделец, доколку  лицето се изјасни);
9) припадност на етничка заедница;
10) број на трансакциска сметка;
11) број на телефон и електронска пошта за контакт;
12) образование, стручни квалификации, вештини, доквалификации и работно
искуство;
13) работоспособност и ограничувања;
14) осигурителен период и
15) период на вработување.
Евиденцијата на невработените лица покрај податоците од ставот 1 на овој член
содржи податоци и за:
1) пријавување, водење во евиденцијата и бришењето од евиденцијата;
2) причината за бришење од евиденцијата;
3) исполнување на обврски кои произлегуваат од статусот невработено лице
(известување, упатување и исполнување на други обврски);
4) основ за надоместок во случај на невработеност;
5) период и висина на надоместокот по основ на невработеност;
6) вид и висина на надоместоци по основ на невработеност;
7) период во кој се прима социјална парична помош од центарот за социјални
работи;
8) вид, времетраење и давател на услугата, утврден со овој закон;
9) барање за поврат на неправедно примени средства и начинот на поврат;
10) жалби и
11) почеток и крај на судска постапка во која засегнатото лице е странка во
врска со примена на одредбите од овој закон (вид на судска постапка, предмет на
спор, упатен број и известување  за исходот од судењето).
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Евиденцијата на лица со привремена неможност за вработување покрај
податоците од ставот 1 на овој член содржи податоци и за:
1) пријавување, водење во евиденцијата и бришење од евиденцијата;
2) причини за бришење од евиденцијата;
3) период на оневозможеност за вработување;
4) датум на разгледување на неможноста за вработување од надлежен орган
согласно со закон и
5) предлог-мерки на надлежниот орган за утврдување на привремена неможноста
за вработување.
Евиденцијата на лица кои учествуваат во активни програми и мерки за
вработување покрај податоците од ставот 1 на овој член содржи податоци и за:
1) пријавување, водење во евиденцијата и бришење од евиденцијата;
2) причини за бришење од евиденцијата;
3) вид, времетраење и спроведувач на активната мерка;
4) припадност на одредена целна група;
5) потрошени финансиски средства;
6) успешност на спроведната програма;
7) исполнување на договорните обврски од страна на учесникот во активната
мерка;
8) барање за поврат на неправилно искористени средства и начин на поврат;
9) жалби и
10) почеток и крај на судска постапка во која засегнатото лице е странка во
врска со примена на одредбите од овој закон  (вид на судска постапка, предмет
на спор, упатен број и известување за исходот од судењето).
Евиденцијата на други лица кои бараат работа покрај податоците од ставот 1 на
овој член содржи податоци и за:
1) пријавување, водење во евиденција и бришење од евиденција;
2) причини за бришење од евиденција;
3)  вид, времетраење и давател на услугата, утврден со овој закон;
4) вид и висина на парични надоместоци на кои има право лицето кое бара
работа, според одредбите од овој закон;
5) за лица кои бараат работа, а чиј работен однос е во опасност, име и издавач
на документот со кој се потврдува дека работниот однос на работникот е во
опасност (деловен план на работодавачот, програми за технолошки вишок,
одлука за престанок на работниот однос од деловни причини >технолошки,
економски, организациони и слично<, известување од ликвидаторот или
стечајниот управник за временскиот период во којшто се планира на  работникот
да му престане работниот однос од деловни причини)  и
6) за лицата во работен однос на определено време кои бараат работа, а чиј
работен однос е во опасност и датум на истекување на важноста на договорот на
определено време.
Евиденцијата на други лица кои бараат работа поради загрозено вработување
покрај податоците од ставот 1 на овој член содржи податоци и за:
1) име, назив на издавачот на документот со кој се потврдува дека работниот
однос е во опасност (деловен план на работодавачот, програма или одлука за
престанок на работниот однос од деловни причини и известување од стечајниот
управник или ликвидаторот за временскиот  период во кој се планира работникот
да стане технолошки вишок) и
2) лица во работен однос на определено време кои бараат работа, а чиј работен
однос е во опасност и датумот на истекување на важноста на договорот на
определено време.“
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Член 5
Членот 19 се менува и гласи:
“Евиденцијата на невработеното лице и на други лица кои бараат работа се води,
престанува да се води и пријавата на промената на податоци се врши согласно со
Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност."

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 6
Правилникот за водење на евиденциите од областа на трудот („Службен весник
на Република Македонија” број 20/2004 и 15/2009) ќе се усогласи со овој закон
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за евиденциите од областа на
трудот.

Член 8
Овој закон влегува  во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија”, а ќе се применува по два месеца од денот на
влегувањето во сила на овој закон.


