
  
 
 
 

 

До 

 

Влада на Р.С. Македонија 

Министерство за труд и социјална политика 

Министерство за здравство 

 

 

Предмет:  

Предлог Уредба за еднакво признавање на право на боледување како 
последица на заболување од новиот корона вирус на вработените во 
Македонија 

 

Скопје, 04.06.2020 

 

Почитувани, 

Следбено на претходниот наш допис од 14.05.2020 година, наш број 0302/67, (на кој не 
добивме повратен одговор), но со цел проактивно учество на граѓанскиот сектор и социјалните 
партнери во изнаоѓање на алтернативни решенија во справување со  САРС-КоВ-2 и болеста 
КОРОНА-19 и поставување на основното начело на еднаквост на сите граѓани,  Ви предлагаме 
да ја донесете, на следната седница на Владата, следната  

Предлог Уредба 

1. Правото на боледување како последица на несреќен случај – заразување со новиот 
корона вирус му се овозможува на секој работник кој работел на работно место 
каде постои потенцијална/веројатна можност за изложеност на САРС-КоВ-2, при 
што се исклучени сите други можности за инфекција од други извори, му се 
признава 100% 

2. Ова право се исползува доколку вработениот се заразил од колега вработен, клиент 
во компанијата, или случај поврзан со неговото работно место и со кој заради 
природата на работата има почести контакти и постои непосредна упатеност во 
текот на работата 
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3. Правото на боледување со целосен надоместок на плата се остварува и доколку 
вработениот бил во самоизолација како резултат на контакт со потврден случај на 
заболен со САРС-КоВ-2 на работното место. 

4. Надоместокот на плата во првиот месец од настанување на повредата на работа 
како последица на САРС-КоВ-2 во првиот месец се исплатува од страна на 
работодавачот. При продолжување на боледувањето, од вториот месец па натаму, 
плаќањето на надоместокот за плата паѓа на товар на Фондот за здравствено 
осигурување. 

Објаснување 
Со донесување на оваа Предлог Уредба, ќе го испочитувате правото на еднаквост на граѓаните, 
без разлика на вера, нација, конфесија и пред се работата која ја работат. Од друга страна, на 
сите работодавачи ќе им ја отстраните недоумицата и ќе им дадете јасни напатствија како да 
постапат во случај да нивен вработен е дијагностициран со  САРС-КоВ-2, или ја развил болеста 
КОРОНА-19. На крајот, јасно му ставате на знаење на Фондот за здравствено осигурување дека 
секој заразен на работното место со САРС-КоВ-2 му следува целосен надоместок од плата во 
износ од 100% и со тоа ги отстранувате сите недоумици кои се јавија во последно време со 
вработени кои пријавуваа дека отсуствуваат од работните места заради САРС-КоВ-2, а сепак 
Фондот им исплатува само 70% од плата, како за редовно боледување. 

 

Со почит, во име на експертската работна група, 

 

Милан Петковски, м-р ЗПР 

_______________________ 

 

Претседател на МЗЗПР 


