
      ТВОИТЕ СОЦИЈАЛНИ ПРАВА

   ВАЖАТ И ЗА ВРЕМЕ НА 

ПАНДЕМИЈАТА СО КОВИД-19!



ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈАТА 
ЈА ИЗГУБИ РАБОТАТА? 

А знаеш ли дека ти следува паричен
надоместок или гарантиран минимален приход?

 

САКАШ ДА СЕ ВРАБОТИШ? 

Посети го најблискиот центар за вработување во
твоето место на живеење и пријави се за вработување. 

Таму постои работен клуб кој ќе ти помогне!
Доколку ја имаш изгубено работата и ги исполнуваш 

условите, ти следува паричен надоместок во 
случај на невработеност. 



АПЛИЦИРАШ ЗА ГАРАНТИРАН
МИНИМАЛЕН ПРИХОД? 

ЕВЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕШ:

За време на пандемијата предизвикана од КОВИД-19, Владата донесе 
олеснителни мерки кои важат до декември 2020 година. 

• Доколку немаш никакви приходи еден месец и сакаш да го оствариш правото на 
гарантиран минимален приход од 15 септември треба редовно да се 

пријавуваш во Агенција за вработување на секои 30 дена доколку си 
активен барател, односно на секои 6 месеци доколку си пасивен барател на работа;

• Независно дали имаш забрана за пријавување како барател на 
работа од Агенцијата за вработување, дали си активен или пасивен 

барател за работа ти следува гарантиран минимален приход;



ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИШ 
КОГА АПЛИЦИРАШ ЗА 

ГАРАНТИРАН МИНИМАЛЕН ПРИХОД?

Потребно е само да поднесеш барање во Центарот за социјални 
работи каде што живееш и да ја покажеш личната карта. 
Центарот по службена должност ќе ги обезбеди останатите 

потребни документи и ќе ја провери твојата материјална состојба.

Висината  на гарантираниот минимален приход изнесува 4000 
денари и се зголемува за секој полнолетен член во домаќинството 

согласно утврдена еквивалентна скала.



ЈА ИЗГУБИ РАБОТАТА ЗА
ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈАТА?

Во случај на невработеност, ти следува паричен надоместок доколку си
работел/-а 9 месеци непрекинато или 12 месеци со прекин во последните
18 месеци, независно дали си работел/-а со полно или скратено работно време.

Не ти следува паричен надоместок:
• Доколку си дал/-а  писмена изјава дека сакаш да ти престане работниот однос, 

освен ако таквата изјава си ја дал/-а поради промена на местото на живеење
на брачниот другар или поради склучување на брак;

• Спогодбено го прекина работниот однос;
• Ти престана работниот однос по сила на закон, освен доколку 

не станува збор за стечај на правното лице;
• Неоправдано изостануваш од работа последователно 3 дена 

последователно или вкупно 5 дена во годината;
• Работодавачот ти дал отказ поради кршење на работната 

дисциплина или неисполнување на обврските утврдени 
со закон, колективен договор и договор за работа;

• Исполнуваш услови за остварување 
на правото на пензија.



ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИШ 
КОГА АПЛИЦИРАШ ЗА ПАРИЧЕН 

НАДОМЕСТОК ЗА ВРЕМЕ НА НЕВРАБОТЕНОСТ?

Потребно е во рок од 30 дена да поднесеш барање 
до Агенцијата за вработување.

Висината на месечниот паричен надоместок за време 
на невработеност изнесува 50% од просечната месечна 

нето плата на работникот за последните 24 месеци.



Доколку сметаш дека некое право ти е прекршено 
или имаш потреба од правен совет или од информации 

во врска со социјалната и здравствената заштита и со 
репродуктивните права, јави се во Младинскиот центар
 „Сакам да знам“ - Шуто Оризари на (02) 2651 955 секој 

работен ден од 9 до 16 часот или пиши ни на
Фејсбук-страницата Иницијатива на жени од 

ШутоОризари (@zenisutoorizari).




