
Службен весник на РМ, бр. 124 од 20.09.2010 година 

1 од 17 

20101242446 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 

септември 2010 година. 
 

         Бр. 07- 3790/1                                                                                        Претседател 
15 септември 2010 година                                                                  на Република Македонија,                      
            Скопје                                                                                           Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ 

ОДНОСИ 
 

Член 1 
Во Законот за работните односи (“Службен весник на Република Македонија” број 

62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10 и 52/10), во членот 4 став (2) 
зборовите: “странските работодавачи” се заменуваат со зборовите: “работодавач и од 
територијата на земја членка на Европската унија и работодавач   од територијата на земја 
која не е членка на Европската унија”. 

Во ставот (3) зборовите: “странски работодавач”  се заменуваат со зборовите: 
“работодавач и од територијата на земја членка на Европската унија и работодавач од 
територијата на земја која не е членка на Европската унија”, а во четвртиот ред по зборот 
“овој” се додаваат зборовите: “и друг”. 

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:  
 “(4) Овој закон се применува и на работните односи на работниците кои се испратени од 

нивниот работодавач за давање на услуги на друг работодавач од територијата на земја 
членка на Европската унија во територијата на Република Македонија и работодавач од 
територијата на земја која не е членка на Европската унија. 

 (5) Овој закон не се применува на поморскиот персонал на трговско- поморски 
претпријатија, на членови на екипаж на авиони  и на странци вработени во компаниите за 
патничкиот и железничкиот сообраќај кои имаат регистрирано седиште во странство.” 
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Член 2 
Во членот 5 став (1) по точката 2 се додаваат три нови точки 3, 4 и 5, кои гласат: 
“3. “Работник на определено работно време” значи лице со договор за вработување 

склучен непосредно помеѓу работодавачот и работникот, каде што истекот на договорот 
за вработување  е определен од објективни услови и тоа  доаѓањето на одреден датум, 
завршување на одредена задача или појавата на одреден настан; 

4. “Работник на неопределено работно време” значи лице со договор за вработување  на 
неопределено време; 

5. “Испратен работник” е работник кој на ограничено време, работи на територијата на 
земја членка  што не  е државата во која има редовно вработување;”. 

Точките 3, 4, 5, 6, и 7 стануваат точки 6, 7, 8, 9 и 10.  
По точката 8 која станува точка 11 се додаваат четири нови точки 12, 13, 14 и 15, кои 

гласат: 
“12. “Претпријатие” значи јавно претпријатие, трговско друштво или трговец поединец 

што врши трговска дејност, без разлика дали работи за профит или не, кое се наоѓа на 
територијата на земјите членки;  

13. “Установа” значи деловна единица дефинирана во согласност со закон, која се наоѓа 
на територијата на една земја членка, каде што економската дејност се спроведува на 
тековна основа со човечки и материјални ресурси; 

14. „Колективни договори или одлуки на  арбитража што се прогласени за општо 
важечки”  се подразбираат колективни договори или одлуки на  арбитража што мораат да 
ги почитуваат сите претпријатија во таа географска област и од одделна струка или 
економската гранка и 

15. „Претставници на работниците” се  претставниците на работниците предвидени со 
закон и со законите на земјите членки на Европската унија.” 

 
Член 3 

Во членот 6 став (1) зборот “расата” се заменува со зборовите: “расно или етничко 
потекло”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“На жените и мажите мораат да им бидат обезбедени еднакви можности и еднаков 

третман во врска со: 
1) пристап до вработување, вклучувајќи унапредување и стручна и професионална 

обука во работата; 
2) условите за работа; 
3) еднаква исплата за еднаква работа; 
4) професионални шеми за социјалното осигурување; 
5) отсуство од работа; 
6) работно време и 
7) откажување на договорот за вработување. “ 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
 “(3) Принципот на еднаков третман подразбира забрана за директна и/или индиректна 

дискриминација, во смисла на ставовите (1) и (2) од овој член.” 
 

Член 4 
Во членот 7 став (4) во воведната реченица по зборот “закон“ се додаваат зборовите: 

“кај работодавачот”. 
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Член 5 
Во членот 8 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат: 
“(3) Во однос на условите на вработување, работниците на определено време не се 

третираат на понеповолен начин од работниците на неопределено време само затоа што 
имаат договор за вработување на определено време, освен ако различниот третман е 
оправдан од објективни причини. 

(4) Периодот на стекнување на квалификации во однос на одредени услови е ист при 
вработување на работниците на неопределено време, како и за работниците на определено 
време, освен ако периодот на стекнување на квалификации не е подолг од времетраењето 
на договорот за вработување на определено време.” 

 
Член 6 

Во членот 13 став (3) во втората реченица по зборот “пријавата” се додаваат зборовите: 
“или извод од компјутерски запис од информацискиот систем на Агенцијата”. 

 
Член 7 

Во член 14 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
“(3) Договор за вработување, во кој не е утврдено времето за кое е склучен договорот, 

се смета за договор за вработување на неопределено време.“ 
 

Член 8 
Насловот на членот 18 и членот 18 се менуваат и гласат: 
“Способност за склучување на договор за вработување со младо лице под 18 години 

возраст 
 

Член 18 
(1) Договор за вработување може да склучи младо лице под 18 години возраст и кое 

има општа здравствена способност. 
(2) Се забранува работа за дете под 15 години возраст или дете кое  не завршило 

задолжително образование, освен за учество во активности кои со закон е утврдено дека 
може да ги извршува, но не подолго од четири часа дневно. 

(3) Работодавачот е должен да обезбеди заштита на младите лица од економска 
експлоатација и од каква било работа која може да има штетно влијание врз нивната 
безбедност, здравјето, физичкиот, менталниот, моралниот или социјалниот развој или 
истата може да го загрози нивното образование. 

(4) Дете кое е помладо од 15 години може, со плаќање на надоместок, по исклучок да 
учествува во активности кои по својот обем и карактер не влијаат штетно врз здравјето, 
безбедноста, развојот и образованието, и тоа: учество во културни и артистички 
активности, спортски настани и рекламни активности.  

(5) Одобрение за вршење на работите од ставот (3) на овој член издава органот на 
државната управа надлежен за инспекција на трудот, врз основа на барање на 
организаторот на активностите од ставот (4) на овој член, по претходна согласност на 
законскиот застапник на детето и по претходно извршен увид на местото на кое ќе се 
извршуваат активностите од страна на инспекцијата на трудот. 

(6) Како младо лице се смета секое лице кое може да склучи договор за вработување, 
кое има најмалку 15 години возраст, а под 18 години возраст и кое не е опфатено во 
задолжително образование, за извршување на работи кои не се штетни по неговото здравје 
и безбедност.  
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(7) Максималниот број на часови на работно време на младо лице на возраст под 16 
години е 30 часа неделно и во случај кога младото лице работи кај повеќе работодавачи 
истовремено. 

(8) Максималниот број на часови на работно време  на младо лице на возраст над 16 
години е 37 часа и 45 минути неделно и во случај кога младото лице работи кај повеќе 
работодавачи. 

(9) Работното време на младо лице не смее да надмине осум часа во период од 24 часа. 
(10) Како работа ќе се смета времето кое младото лице го поминува во стручна 

подготовка во рамките на теоретската и практична настава. 
(11) Како учество во обука ќе се смета работа која ја врши младото лице кај 

работодавачот за која истиот добива платен надоместок. 
(12) Работодавачот не смее да го користи методот на награда со цел за зголемување на 

обемот на работа при што би се загрозила безбедноста и здравјето на младото лице.“ 
 

Член 9 
Во членот 25 став (2) по зборот “податоци” запирката се брише и се додаваат 

зборовите: “за семејниот, односно брачниот статус и планирање на семејството, односно 
доставување на други исправи и докази“. 

Во ставот (3) точката се брише и се додаваат зборовите: “или со потпишување на 
спогодба во врска со престанок на работниот однос.” 

По ставот (7) се додаваат  два нови става (8) и (9), кои гласат: 
“(8) Работодавачот е должен да ги информира работниците на определено време за 

слободните работни места преку објава на видно место кај работодавачот, за да ги осигури 
дека ја имаат истата можност за добивање вработување на неопределено време, како и 
другите работници. 

(9) Работодавачот треба колку што е можно повеќе да го олесни пристапот на 
работниците на определено работно време до соодветни можности за обука за 
подобрување на нивните способности, развојот во кариерата и професионалната 
мобилност.” 

 
Член 10 

Во членот 28 став (1) по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
“4) одредби за обврската на работодавачот да го информира работникот за ризичните 

работни места и посебни стручни квалификации или познавања или неопходен посебен 
медицински надзор, во согласност со закон, со наведување на посебните ризици кои 
според законските прописи можат да бидат последица од работата;“. 

Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 и 11 стануваат точки 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 и 12. 
Во ставот (3) зборот “можат” се заменува со зборовите: “треба, каде што е соодветно”. 
 

Член 11 
По членот 28 се додава нов наслов и нов член 28-а, кои гласат: 
“Измена на договорот за вработување 

 
Член 28-а 

(1) Измени на договорот за вработување можат да бидат предложени од страна на 
работодавачот или од страна на работникот.  

(2) Измените на договорот за вработување се вршат со анекс на договорот за 
вработување. 

(3) Анексот на договорот за вработување се склучува во иста форма како и договорот за 
вработување, согласно законот. 
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(4) Измените на договорот за вработување можат да бидат извршени ако и двете страни 
се договорат за истото.” 

 
Член 12 

Членот 32 се менува и гласи: 
“(1) Работникот е должен да ги почитува и спроведува прописите за заштита при работа, да 

го заштити својот живот и здравје, како и здравјето и животот на другите лица. Право и 
обврска на секој работник е да се грижи за сопствената безбедност и безбедноста на другите 
лица кои работат со него, во согласност со обуките и инструкциите кои му се дадени од 
страна на работодавачот, да биде запознаен со мерките за безбедност на здравје при работа и  
да биде обучен за нивната примена, согласно со прописите за безбедност и здравје при 
работа. 

(2) Работникот има право да одбие извршување на работата доколку е изложен на 
непосредна опасност по здравјето или по животот, кога не се спроведени безбедносните 
мерки и да побара нивно отстранување.“ 

 
Член 13 

Во членот 33 ставот (2) се менува и гласи: 
“Работникот мора веднаш да го извести својот работодавач преку непосредно 

претпоставениот раководен работник или друго овластено лице кај работодавачот ( во 
натамошниот текст: претставници на работниците), усно или во писмена форма за 
настанување на материјална штета и за секој недостаток, опасност по безбедноста и 
здравјето или за друг инцидент со кој може да се загрози неговата безбедност и здравје и 
безбедноста и здравјето на другите работници, согласно со прописите за безбедност и 
здравје при работа.” 
 

Член 14 
Во членот 35 по ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5), кои гласат: 
“(3) Секој работник кој доаѓа во контакт со материјали, информации и податоци кои се 

класифицирани е должен да ја чува тајната на истите. 
(4) Претставниците на работниците и сите експерти што им помагаат, не смеат на 

работниците или на трети страни да им откриваат какви било информации кои се од 
деловен интерес на работодавачот, а кои јасно им биле кажани во доверба. Оваа обврска 
продолжува да важи и по завршувањето на нивниот мандат. 

(5) Во одредени случаи и според условите и ограничувањата утврдени со закон, може 
да се утврди дека работодавачот не е обврзан да пренесе информации или да се 
консултира кога природата на тие информации или консултации е таква што според 
објективни критериуми сериозно би го нарушила или би го довела во прашање 
функционирањето на работодавачот.“ 

 
Член 15 

Членот 42 се менува и гласи:  
“(1) Работодавачот мора да обезбеди услови за безбедност на животот и здравјето на 

работниците во согласност со посебните прописи за здравје и безбедност при работа и да 
ги преземе неопходните мерки со кои се гарантира дека на секој работник му е дадена 
доволна обука соодветна на посебните карактеристики на работата, водејќи сметка за 
неговата стручна подготовка и искуство.  

(2) Работодавачот треба да направи процена на ризикот во смисла на систематски 
преглед на сите аспекти на работата, со цел да се идентификуваат можните причини за 
повреди или оштетување на здравјето на работниците или безбедните работни услови. 
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(3) По добивањето известување дека некоја работничка е бремена, во текот на 
различните фази на бременоста, работодавачот е должен да воведе повеќекратно 
оценување на ризиците кои можат да влијаат на  бремената жена, нејзиното неродено или 
новородено дете. Дополнително оценување на ризикот се применува и при промена на 
уловите за работа, опремата или машините. 

(4) По соодветни консултации и согласност на жената, а во зависност од природата, 
интензитететот и времетраењето на ризикот, работодавачот треба да воведе мерки за 
подобрување на здравјето и безбедноста при работа на бремената работничка, работничка 
која неодамна родила или  дои, како и отстранување или намалување на опасноста на 
ризикот од: 

- неповратни ефекти, 
- предизвикување рак, 
- наследни генетски оштетувања, 
- предизвикување штети на нероденото дете и 
- предизвикување штети на исхраната на детето. 
(5) Ако при оцената на ризикот не е откриен ризик, работодавачот треба да ги 

информира сите вработени за потенцијалните ризици. Исто така, работодавачот треба да 
објасни што ќе се направи за да се осигури дека новите бремени работнички нема да бидат 
изложени на ризици кои можат да предизвикаат оштетување на нивното здравје и 
безбедност.“ 

 
Член 16 

По членот 68 се додава нов наслов и пет нови членови 68-а, 68-б, 68-в, 68-г и 68-д, кои 
гласат: 

“Заштита на правата на работниците во случај на пренесување на трговско друштво или 
делови на трговско друштво  

 
Член 68-а 

(1) Пренесување на права и обврски кои произлегуваат од работен однос може да се 
изврши само во случаите утврдени со овој закон или со други прописи, кај сите 
пренесување на трговско друштво или делови на трговското друштво на друг работодавач 
како резултат на законски пренос или спојување. 

(2) Под пренесување, во смисла на ставот (1) од овој член, се подразбира пренесување 
на економски ентитет кој го задржува својот идентитет т.е. организирано групирање на 
ресурсите со цел за извршување на стопанска дејност, без разлика на тоа дали таа 
активност е основна или споредна. Пренесувањето се однесува на трговските друштва кои 
се занимаваат со економски активности без разлика дали работат за добивка или не.  

(3) Не се смета за пренесување, во смисла на ставот (1) од овој член, 
административната реорганизација на државните органи и институциите на јавна служба 
или пренесување на административните функции меѓу државните органи и институциите 
на јавна служба. 

(4) Во случај на пренесување на активности на трговско друштво или делови на 
трговското друштво или во случај на пренесување на задачи или дел од нив од 
работодавачот - преносител на друг работодавач - стекнувач, правата и обврските кои 
произлегуваат од работен однос во целост преминуваат на работодавачот - стекнувач на 
кого се врши пренесувањето. Како задачи или активности на работодавачот се сметаат 
задачи и активности поврзани со производство или давање на услуги или слични 
активности поврзани според други статутарни одредби од страна на правно или физичко 
лице во сопствено име и во сопствена одговорност во објекти или простории одредени за 
нивно извршување. Независно од правната причина за таквото пренесување и независно 
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од фактот дали правата за сопственост се пренесени, стекнувачот се смета за правно или 
физичко лице надлежен да продолжи како работодавач во извршувањето на задачите или 
активностите на претходниот работодавач или во слични задачи или активности, за 
период не пократок од една година.  

(5)Правата и обврските на работодавачот - преносител за неговите работници на кои 
работниот однос им престанал, до денот на пренесувањето остануваат непроменети, освен 
ако со други статутарни одредби поинаку не е определено.  

(6) Преносител значи секое физичко или правно лице, кое поради пренесување, во 
смисла на ставот (1) од овој член, престанува да биде работодавач на трговско друштво 
или делови на трговското друштво. 

(7) Стекнувач значи секое физичко или правно лице кое поради пренесување, во смисла 
на ставот (1) од овој член, станува работодавач што се однесува на трговско друштво или 
делови на трговско друштво. 

 
Член 68-б 

(1) Пред пренесувањето на правата и обврските кои произлегуваат од работниот однос 
на работниците кај работодавачот - преносител на работодавачот -стекнувач, 
преносителот и стекнувачот се должни претходно да ги информираат синдикалните 
организации за овој факт и да ги консултираат истите, со цел да се постигне договор за:  

1) утврдениот или предложениот датум на пренесување; 
2) причините за таквото пренесување; 
3) правните, економските и социјалните импликации за работниците и  
4) предвидените мерки во врска со работниците. 
(2) Преносителот е должен во врска со пренесувањето навреме да ги информира 

претставниците на синдикалните организации на неговите вработени пред извршување на 
пренесувањето. 

(3) Стекнувачот е должен во врска со пренесувањето да ги информира претставниците 
на синдикалните организации на неговите работници во секој случај  пред неговите 
работници директно да се засегнати, што се однесува на нивните услови за работа и 
вработување. 

(4) Кога преносителот или стекнувачот предвидуваат мерки во врска со нивните 
работници, преносителот или стекнувачот се должни навремено да се консултираат со 
претставниците на синдикалните организации на неговите работници во врска со таквите 
мерки за да се постигне договор.  

(5) Кога со закон е предвидена достапност на претставниците на работниците до одбор 
за арбитража за донесување на одлука за мерките коишто треба да се преземат во врска со 
работниците, можат да се ограничат обврските утврдени со ставовите (1) и (2) на овој 
член, во случај кога извршувањето предизвикува промена во работењето за кое постои 
можност да предизвика сериозни потешкотии за одреден број работници.  

(6) Информирањето и консултирањето ги опфаќаат мерките предвидени во врска со 
пренесувањето на работниците и мораат да се спроведат пред да настане промената во 
работењето како што е наведено во ставот (1) на овој член, без оглед на тоа дали одлуката 
за пренесување е преземена од работодавачот или од лицето кое го контролира 
работодавачот.  

(7) Обврската за информирање од ставот (1) на овој член се однесува и за работниците 
кај работодавач кај кого работниците немаат синдикална организација. 

 
Член 68-в 

Одредбите од членовите 68-а и 68-б на овој закон се однесуваат и за случаи кога е 
надлежно повисоко тело кое одлучува за пренесувањето на активностите или задачите или 
дел од нив, од работодавачот - преносител на работодавачот - стекнувач. 
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Член 68- г 
(1) Кога трговското друштво престанува да постои поради поделба на трговското 

друштво, телото кое одлучува за поделбата на трговското друштво утврдува кое од новите 
основани трговски друштва ги презема правата и обврските од работните односи на 
претходниот работодавач. 

(2) Кога трговското друштво престанува да постои, телото кое одлучува за престанок на 
трговското друштво утврдува кое трговско друштво е должно за исполнување на правата 
на вработените на таквото трговското друштво или кое трговско друштво ги побарува 
правата во име на трговско друштво кое престанало да постои. Кога престанокот на 
трговско друштво е поврзан со неговата ликвидација, постапката на ликвидација се 
спроведува според законските прописи и статутарните одредби. 

(3) Кога пренесувањето на трговското друштво се случува за време на истекување на 
периодот за кој е основано или за извршување на задачите за кои е основано и кога 
извршувањето на задачите на ова трговското друштво е контролирано од повисокото тело 
од членот 68-в на овој закон, повисокото тело определува друго трговско друштво на кое 
се пренесуваат правата и обврските кои произлегуваат од работните односи.  

(4) Пренесувањето на трговско друштво или делови на трговско друштво само по себе 
не дава основа за отпуштање на работници, освен отпуштањата од економски, технолошки 
или организациони причини коишто налагаат кадровски промени.  

(5) Ако трговско друштво или делови на трговско друштво ја задржува својата 
самостојност, статусот и функцијата на синдикалните претставници или претставниците 
на работниците засегнати од пренесувањето, се задржува под истите услови кои постоеле 
пред денот на пренесувањето, врз основа на закон, регулатива, административна одредба 
или спогодба, доколку се исполнети условите потребни за формирање на синдикати на 
вработените работници.  

 
Член 68-д 

Работниците и претставниците на синдикатите на работниците кои сметаат дека се 
оштетени поради неисполнување на обврските што произлегуваат од пренесувањето, 
можат да побараат судска заштита. “ 

 
Член 17 

Членот 72 се менува и гласи: 
„Ако работодавачот го откажува договорот за вработување, е должен да го наведе 

основот за отказот, утврден со закон, колективен договор и акт на работодавачот, да ја 
докаже основаноста на причината која го оправдува отказот и истите  да ги наведе во 
образложението.“ 

 
Член 18 

Во членот 78 став (3) зборовите: “основаноста на причината“ се заменуваат со зборот 
“одлуката”. 

 
Член 19 

Во насловот на членот 80 зборот “работодавач” се заменува со зборот “работникот”. 
 

Член 20 
Членот 91 се менува и гласи: 
“(1) Против одлуката за отказ на договорот за вработување без отказен рок или 

одлуката за отстранување од кај работодавачот, работникот има право на приговор до 
органот на управување или работодавачот. 
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(2) Приговорот се поднесува во рок од осум дена од денот на добивање на одлуката за 
откажување на договорот за вработување без отказен рок или одлуката за отстранување од 
кај работодавачот. 

(3) Одлуката по приговорот се донесува во рок од осум дена од денот на поднесувањето 
на приговорот. 

(4) Приговорот против одлуката за откажување на договорот за вработување без 
отказен рок  или одлуката за отстранување од кај работодавачот, во смисла на членовите 
82 и 83 од овој закон, не ја задржува од извршување одлуката за отказ, односно писмениот 
налог. 

(5) Кога не е донесена одлука по приговорот од ставот (3) на овој член или кога 
работникот не е задоволен со одлуката донесена по приговорот, има право да поведе спор 
пред надлежниот суд во рок од 15 дена. 

(6) По барање на работникот синдикатот може да го застапува работникот во 
постапката по приговор.” 

 
Член 21 

По членот 94 се додава нов наслов и нов член 94-а, кои гласат:  
“Информирање и консултирање на работниците  

 
“Член 94-а 

(1) Информирање на работниците значи пренос на податоци од страна на 
работодавачот до претставниците на работниците за да можат тие да се запознаат со 
истите и да ги истражат. 

(2) Консултирање значи размена на мислења и воспоставување дијалог меѓу 
претставниците на работниците и работодавачот. 

(3) Обврската за информирање и консултирање се однесува на трговско друштво, јавно 
претпријатие и друго правно лице што имаат над 50 работници и на установи што имаат 
над 20 работници. 

(4) Информирањето и консултирањето опфаќа информирање за блиските и веројатните 
трендови на активностите на трговско друштво, јавно претпријатие и друго правно лице 
или установа и нивната економска состојба, за состојбата, структурата и веројатниот тек 
на вработување во трговско друштво, јавно претпријатие и друго правно лице или 
установа и за секоја предвидена мерка, особено кога постои закана за вработувањата, за 
одлуките кои можат да доведат до суштински промени во организација на работата или во 
договорните обврски. 

(5) Информациите се даваат во време, на начин и со содржина што се соодветни за да 
им се овозможи на претставниците на работниците да спроведат соодветна анализа на 
истите и таму каде што е потребно да се подготват за консултирање.  

(6) Консултации ќе се спроведат: 
1) кога времето, методот и нивната содржина се соодветни; 
2) на релевантното ниво на раководство и претставување, во зависност од прашањата за 

кои се консултира; 
3) врз основа на информациите што ги обезбедува работодавачот во врска со 

информирањето и на мислењето на претставниците на работниците; 
4) на начин што ќе им овозможи на претставниците на работниците да се сретнат со 

работодавачот и да добијат одговор за секое мислење што можат да го подготват и 
5) во поглед на можноста за постигнување договор за одлуките во рамките на 

овластувањата на работодавачот. 
(7) Одредбите од членот 94-а на овој закон не се однесуваат на персоналот на бродови 

што пловат на отворено море.“ 
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Член 22 
Насловот на членот 95 и членот 95 се менуваат и гласат:  
“Информирање и консултирање при колективни отпуштања од деловни причини 

 
Член 95 

(1) Доколку работодавачот има намера да донесе одлука за престанок на работен однос 
на поголем број работници од деловни причини, односно на најмалку 20 работници за 
период од 90 дена при секој престанок на работен однос без оглед на вкупниот бројот на 
работниците кај работодавачот, се смета за колективно отпуштање од деловни причини.  

(2) Кога работодавачот има намера да спроведе колективни отпуштања тој е должен да 
започне постапка на консултации со претставниците на работниците, најмалку еден месец 
пред почетокот на колективното отпуштање и да ги обезбеди со сите релевантни 
информации пред започнување на консултациите, заради постигнување договор. 

(3) Консултациите на ставот (2) од овој член најмалку ги опфаќаат начините и 
средствата за избегнување на колективни отпуштања, намалување на бројот на отпуштени 
работници или за ублажување на последиците преку прибегнување кон придружни 
социјални мерки со цел да помогнат на отпуштените работници повторно да се вработат 
или обучат. 

(4) За да им овозможат на претставниците на работниците да подготват конструктивни 
предлози, работодавачите во текот на консултациите навреме ги обезбедуваат со сите 
релевантни информации, и тоа за: 

1) причините за планираните отпуштања; 
2) бројот и категориите на работници кои се отпуштаат; 
3) вкупниот број и категории на работници кои се вработени и 
4) периодот за кој планираните отпуштања треба да се случат. 
(5) Обврските за информирање и консултирање се применуваат без разлика дали 

одлуката за колективни отпуштања се донесува од работодавачот или од лице кое врши 
контрола на работодавачот. При разгледување на наводно прекршување на обврските од 
информирање, консултирање и известување нема да се земе предвид секое оправдување 
на работодавачот кое се базира врз фактот дека трговско друштво, јавно претпријатие и 
друго правно лице кое ја донело одлуката за колективни отпуштања не ги обезбедило 
бараните информации до работодавачот. 

(6) Работодавачот е должен по завршување на консултациите од ставот (2) на овој член 
писмено да ја извести службата надлежна за посредување при вработување, заради помош 
и услуги од посредување при вработувањето, согласно со закон. Ова известување ги 
содржи сите релевантни информации во врска со планираните колективни отпуштања и за 
консултациите со претставниците на работниците предвидени во ставот (3) на овој член, 
особено за причините за отпуштањата, бројот на работниците кои се отпуштаат, вкупниот 
број работници кај работодавачот и периодот за кој отпуштањата треба да се случат.  

(7) Работодавачите доставуваат до претставниците на работниците копија од 
известувањето доставено до службата надлежна за посредување при вработување, по кое 
претставниците на работниците можат да достават свои предлози до службата надлежна 
за посредување при вработување. 

(8) Известувањето за планираните колективни отпуштања работодавачот е должен да го 
достави до службата надлежна за посредување при вработување, најдоцна до 30 дена пред 
донесувањето на одлуката за престанок на работниот однос на работниците. 

(9) Доколку рокот од ставот (7) на овој член е пократок од 60 дена, службата за 
посредување при вработување може да побара продолжување на рокот до 60 дена по 
известувањето, ако проблемите кои произлегуваат од планираните колективни отпуштања 
не можат да се решат во рамките на почетниот период. 
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(10) Одредбите на овој член не се применуваат кај колективни отпуштања кои 
произлегуваат од прекинување на дејностите на установата поради судска одлука, 
договорите за вработување на определено време и во тела на јавната администрација.“ 

 
Член 23 

Во членот 101 став (1) зборот “работничките” се заменува со зборот “работник”. 
 

Член 24 
Во членот 105 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
“(4) Работодавачот може на работникот да му исплати 13-та плата, доколку 

работодавачот има можност да ја исплати." 
 

Член 25 
Во насловот на членот 107 зборот “Најниска” се заменува со зборот “Минимална”. 
 Во членот 107 зборот “најниската” се заменува со зборот “минималната”. 
 

Член 26 
Во членот 114 зборовите: “50% од најниската плата” се заменува со зборовите: “40% од 

основната”. 
 

Член 27 
Во членот 117 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) Работодавачот е должен за секое воведување на прекувремената работа писмено да 

го извести подрачниот државен инспектор на трудот.” 
Ставот (6) станува став (7). 
 

Член 28 
Насловот пред членот 162 се менува и гласи: “Забрана за вршење работа за време на 

бременост, по породување и на работници од специфични ризични групи” 
 

Член 29 
Во членот 162 по ставот (2) се додаваат пет нови става (3), (4), (5), (6) и (7),  кои гласат: 
“(3) Бремените работнички кои работат со опасни хемиски материи треба да бидат 

запознаени со дополнителните ризици од овие супстанции за нив и неродените деца. 
 (4) Покрај работниците од ставот (1) на овој член како специфични и ризични групи се 

сметаат и младите лица, повозрасните работници и инвалидните лица. 
 (5) Работодавачот е должен кај сите работи и на работните места поврзани со 

специфичен ризик од изложување на работниците од специфичните ризични групи на 
штетното дејство на физичките, хемиските и биолошките фактори, влијанија и процеси да 
ги процени сите ризици за нивната безбедност и здравје и врз основа на стручна процена 
на соодветниот лекар за здравствената состојба, за подготвеноста на работниците од 
специфичните ризични групи и да одлучи за усвојување на соодветни мерки. 

 (6) Работодавачот е должен да ги изврши обврските од ставот (1) на овој член, пред 
доделување на работните задачи на работниците од специфичните ризични групи и при 
суштинска промена на работните услови при што особено ќе ги земе предвид опременоста 
и распоредот на работното место, природата, степенот и времетраењето на изложување на 
физичките, биолошките и хемиските фактори и влијанија, видот, опсегот и начинот на 
користење на работните средства, постапки и организација на работата, нивото на 
стручната подготовка и обука на работникот. 
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(7) Доколку се утврди некој ризик од ставот (5) на овој член кој не може  да се 
елиминира на друг начин, работодавачот е должен да изврши промена на условите за 
работа или работните часови, или да понуди соодветна алтернативна работа. Доколку и 
тоа не е можно потребно е работникот да биде изземен од нормалниот тек на работата за 
времето кое е неопходно да се заштити здравјето и безбедноста на бремената работничка 
и нејзиното дете.“ 

 
Член 30 

Во членот 165 по ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5), кои гласат:  
“(3) Доколку работничката се породи порано од рокот утврден во ставот (2) на овој 

член, отсуството за бременост и раѓање започнува да го користи од денот на раѓање на 
детето до истекот на рокот од ставот (1) на овој член. 

(4) Доколку од здравствени причини детето е задржано за нега или лекување во 
здравствена установа и доколку во меѓувреме мајката или таткото се вратат на работа, 
отсуството поради раѓање и родителство се прекинува и истото имаат право да го 
искористат неискористениот дел од отсуството од ставот (1) на овој член. 

(5) Работникот е должен на работодавачот да му го најави времето на започнувањето на 
користењето и времето на завршување на родителското отсуство 30 дена пред 
започнувањето, односно пред завршувањето на користењето на правото на родителско 
отсуство.” 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (6) и (7). 
 

Член 31 
Во членот 166 став (1) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите; “ но не 

и пред 45 дена од денот на раѓање на детето”. 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
“(3) На крајот на родителското отсуство работникот има право да се врати на истото 

работно место или, доколку тоа не е возможно, на соодветно работно место според 
условите од договорот за вработување.” 

 
Член 32 

Во членот 174 ставот (3) се менува и гласи: 
“Работникот на возраст под 18 години има право на одмор од 16 последователни часови 

во текот на периодот од 24 часа.” 
 

Член 33 
Во насловот на членот 248 зборот „Упатување” се заменува со зборот „Испраќање”. 
 

Член 34 
Во членот 248 став (1)  зборот „упати” се заменува со зборот „испрати”, а по точката се 

додава нова реченица која гласи: „ Должината на испраќањето ќе се пресметува врз основа 
на референтен период од една година од денот на испраќањето.” 

Во ставот (2) зборот „упатувањето” се заменува со зборот „испраќањето”. 
Во ставот (3) зборот “упатениот” се заменува со зборот „испратениот”.  
 

Член 35 
Во членот 249 став (1) зборовите: „за ограничен период” се бришат. 
 

Член 36 
По членот 249 се додава нов наслов и нов член 249-а, кои гласат:  
„Испраќање на работници во рамки на давање услуги 
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Член 249-а 
(1) Работно правните односи на работниците кои се испратени од нивниот работодавач 

за извршување на работи за давање на услуги за друг работодавач од територијата на земја 
членка на Европската унија во територијата на Република Македонија се утврдени со овој 
закон, посебни правила или релевантен колективен договор со кој се регулира:  

1) траењето на работното време и периодите за одмор; 
2) минималната  плата, минималните побарувања на плата и стапка на прекувремена 

заработувачка ; 
3) здравје и безбедност при работа; 
4) условите за работа на жените, младите лица и работничките кои се грижат за дете 

помало од три години  и 
5) еднаков третман на мажите и на жените и забрана на дискриминација. 
(2) Додатоците поврзани со работното место се сметаат за дел од минималната плата, 

освен ако не се плаќа надоместок за трошоците што реално произлегуваат од работното 
место, како што се патните трошоци, трошоците за сместување и исхрана. 

(3) Кога се работи за првично склопување и/или почетно инсталирање на стока, а тоа 
претставува интегрален дел од некој договор за снабдување со стока и е неопходно да се 
употреби стоката со која се снабдува и кога тоа го извршуваат квалификувани и/или 
стручни работници на претпријатието кое снабдува. Точките 1 и 2 од став (1) на овој член 
не се применуваат, доколку работникот се испраќа на не повеќе од осум дена. 

(4) Државниот инспекторат за труд ќе обезбеди информации за условите за работа 
согласно со посебните правила, главно во врска со водењето на градежните работи 
вклучувајќи ги и склопувањата, регулирање на терен, склопување и расклопување на 
градби, поправање на технички, технолошки и производство на градежни опреми, рушење 
и одржување, соработка со овластени тела од Европската унија и земјите членки на 
Европската унија за идентификација, контрола и процена на условите за работа од овој 
став и обезбедување на релевантни информации за условите при работа.   

(5) Одредбите од ставот (1) на овој член не го спречува спроведувањето на принципите 
и условите за вработување да бидат поповолни за вработените.” 

 
Член 37 

Во членот 250 ставовите (1), (2) и (3) се бришат.  
Ставот (4) станува став (1). 
Во ставот (5) кој станува став (2) зборовите: “ставовите (2) и (4)” се заменуваат со 

зборовите: “став (1)”. 
 

Член 38 
По членот 258 се додава два нови члена 258-а и 258-б, кои гласат:  
 

“Член 258-а 
(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот за труд утврди дека е 

сторена неправилност од членовите 19, 23, 24, 50, 70, 71, 182, 183, 195, 219-в и 252 на овој 
закон, е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со 
укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од осум дена и со 
истовремено врачување на  покана за спроведување на едукација на лицето или 
работодавачот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот 
надзор. 

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на 
едукацијата ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот . 
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(3) Едукацијата ја организира и спроведува Државниот инспекторат за труд во рок не 
подолг од  осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор. 

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни 
неправилности за еден или за повеќе работодавачи.  

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или работодавачот на кој се спроведува 
едукацијата не се јави на едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 

(6) Доколку лицето или работодавачот над кој се спроведува едукација се јави на 
закажаната едукација и истата ја заврши ќе се смета дека е едуциран по однос на 
утврдената неправилност. 

(7) Доколку инспекторот за труд при спроведување на контролниот надзор утврди дека 
се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, донесува заклучок со 
кој ја запира постапката на инспекциски надзор. 

(8) Доколку инспекторот за труд при спроведување на контролниот надзор утврди дека 
не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, поднесува барање 
за поведување на прекршочна постапка пред прекршочната комисија. 

(9) Државниот инспекторат за труд којшто го извршил инспекцискиот надзор, води 
евиденција за спроведената едукација на начин   пропишан од  министерот надлежен за 
работите од областа на трудот.  

 
Член 258-б 

Министерството за труд и социјална политика – Државниот инспекторат за труд за 
извршените контроли изготвува квартални извештаи и ги објавува на веб страниците на 
Министерството за труд и социјална политика и  на Државниот инспекторат за труд, на 
унифициран квартален преглед.” 

 
Член 39 

Членот 259 се менува и гласи: 
„(1) Ако инспекторот за труд затекне на работа кај работодавачот лице со кое не е 

заснован работен однос согласно со законот и лицето не е пријавено во задолжително 
социјално осигурување, со решение ќе му нареди на работодавачот, во рок од 15 дена да 
заснова работен однос со затеченото или друго лице на неопределено време и да му 
исплати надоместок во висина од три просечни исплатени бруто плати во Републиката, 
објавена во тековниот месец. 

(2) Ако работодавачот не постапи по решението од ставот (1) на овој член, инспекторот 
за труд ќе донесе решение за забрана на работа во работната просторија на работодавачот, 
до постапувањето по наредбата од ставот (1) на овој член. 

(3) Извршувањето на наплатата на надоместокот од ставот (1) на овој член го остварува 
затеченото лице, согласно со Законот за извршување. 

(4) Ако во рок од две години кај работодавачот од ставот (1) на овој член на работа се 
затекне лице со кое не е заснован работен однос, согласно со закон, инспекторот за труд 
ќе донесе решение за забрана на работа во работната просторија на работодавачот во 
траење од 30 дена. 

(5) За прекршокот од ставовите (1) и (4) на овој член инспекторот за труд поднесува 
барање за поведување прекршочна постапка.” 

 
Член 40 

Членот 264 се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 7.000 евра, во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на работодавач - правно лице, ако: 
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1) не  е склучен договор за вработување меѓу работникот и работодавачот и 
работодавачот не го пријавил работникот во задолжително пензиско и инвалидско 
осигурување, здравствено осигурување и осигурување во случај на невработеност пред 
стапување на работникот на работа (член 13 ставови (1),(2),(3) и (7)); 

2) не обезбеди услови за безбедност на животот и здравјето на работниците во 
согласност со прописите за безбедност и здравје при работа (член 42); 

3) не ги штити и почитува личноста, достоинството, приватноста на работникот и не се 
грижи за заштита на личните податоци на работникот (членови 43 ставови (1) и (2) и 44 
ставови (1), (2), (3) и (4)) и 

4) го оневозможува или ќе се обиде да го оневозможи инспекторот на трудот во 
спроведувањето на надзорот. 

(2) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член на директорот, односно друго одговорно лице кај 
работодавачот. 

(3) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член на работодавач- физичко лице.” 

 
Член 41 

Членот 265 се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на работодавач - правно лице, ако: 
1) договорот за вработување не се чува во работните простории на работодавачот каде 

што работи работникот и не му е врачен примерок од договорот за вработување на 
работникот (член 15 ставови (2) и (3)); 

2) склучи договор за вработување со лице кое не наполнило 15 години возраст и кое 
нема општа здравствена способност (член 18); 

3) склучи договор за вработување или овозможи работа на млади лица спротивно на 
членот 18 од овој закон или ако склучи договор за вработување спротивно на овој закон  
(член 19 ставови (1) , (2) и (3)); 

4) склучи договор за вработување со странец  кој не ги исполнува условите определени 
со овој или со друг закон (член 20); 

5) работодавачот направи измени на договор за вработување спротивно на овој закон  
(член 28-а ставови (2), (3) и (4)); 

6) не го запознае работникот со мерките за безбедност и здравје при работа и не го 
обучи за нивната примена, согласно прописите за безбедност и здравје при работа (член 
32); 

7) на работникот кој работи со скратено работно време му наложи да работи преку 
договореното работно време (членови 48 и 60); 

8) не обезбеди заштита на правата во случај на пренесување на трговско друштво или 
делови на трговско друштво (членови 68-а, 68-б, 68-в, 68-г и 68-д); 

9) не обезбеди информирање и консултирање на работникот во смисла на членови 94-а 
и 95 од овој закон; 

10) не исплатил плата, и не уплатил придонеси од плата (членови од 105 до 114); 
11) на работникот му нареди да работи со подолго работно време од работното време 

определено со закон, не води или неправилно води евиденција на работното време и на 
прекувремената работа и не го извести инспекторот за воведување на прекувремена 
работа (членови 116, 117, 119 и 120); 

12) не ги почитува прописите за прераспределбата и распоредот на работното време  
(членови 124 и 125); 
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13) ноќната работа ја организира спротивно на членовите од 127 до 131 од овој закон, 
односно не го извести инспекторот за воведување на ноќна работа; 

14) на работникот не му обезбеди пауза за време на работното време, одмор меѓу два 
последователни дена, неделен и годишен одмор во согласност со овој закон и не издаде 
решение за годишен одмор (членови од 132 до156); 

15) на работничка, татко и посвоител на дете со потешки пречки во развојот не им 
обезбеди право на посебна заштита во согласност со овој закон (членови од 160 до 171); 

16) на работници кои се уште не наполниле 18 години возраст не им обезбеди заштита 
во согласност со овој закон (членови од 172 до 176); 

17) на инвалидите и повозрасните работници не им обезбеди заштита во согласност со 
овој закон (членови од 177 до 180); 

18) вршењето на работа во странство го организира спротивно на овој закон (членови 
248 и 249); 

19) организира работа на деца, ученици и студенти спротивно на овој закон (член 250) 
и 

20) не постапи по решението на инспекторот за отстранување на повреда на закон или 
друг пропис или по налог на инспекторот за труд за забрана на работа (членови од 256 до 
263). 

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член на директорот, односно друго одговорно лице кај 
работодавачот. 

(3) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член на работодавач - физичко лице.” 

 
Член 42 

По членот 265 се додава нов член 265-а, кој гласи: 
 

“Член 265-а 
(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на работодавач - правно лице, ако: 
1) не ги исполнува пропишаните и договорените услови за вршење на работата 

определени со закон, колективен договор, акт на работодавачот, односно барани од страна 
на работодавачот (член 19); 

2) објави слободно работно место во спротивност на овој закон  (членови 23 и 24); 
3) на инспекторот за труд не му достави примерок од договорот за вработување за 

вршење на работа дома (член 50); 
4) работодавачот се обиде да оствари или остварува забранет надзор над синдикатот 

(член 195); 
5) не издаде потврда со список или издаде потврда со список со нецелосни податоци за 

работниците членови на синдикатот кои плаќаат членарина (член 213-в); 
6) работник кој организирал или учествувал во штрајк , организиран во согласност со 

закон, го стави во понеповолна положба со другите работници (член 239); 
7) откажувањето на договорот за вработување не биде изречено во писмена форма и 

содржина, согласно со закон и не биде врачен (членови 70 и 71); 
8) тогаш кога е должен да учествува во постапка за мирно решавање на работните 

спорови (членови 182 и 183) и 
9) склучи договор  спротивно на членот 252 од овој закон. 
(2) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршокот од ставот (1) на овој член на директорот, односно одговорното лице кај 
работодавачот. 
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(3) Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член на работодавач - физичко лице.” 

 
Член 43 

Насловот на членот 266-г  „Посредување” и членот 266-г се бришат. 
 

Член 44 
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот 

на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 45 
Се задолжува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој закон да утврди Пречистен текст на 
Законот за работните односи. 

 
Член 46 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник 
на Република Македонија”. 
 


