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20081613314
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
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 19
декември 2008 година.
Бр. 07-5639/1
19 декември 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, 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" брoj
62/2005 и 106/2008), во членот 67 став (2) точка 1 на почетокот пред зборот „плати“ се
додава зборот „нето“, а во точката 3 зборот „редовен“ се брише.
Член 2
Во членот 84 зборовите: „наместо откажување на договорот за вработување“ и
запирката пред нив се бришат, а пред зборот „плата“ се додава зборот „нето“.
Член 3
Во членот 97 став (1) точка 1 пред зборот „плата“ се додава зборот „нето“, а во точките
2, 3, 4, 5 и 6 пред зборот „плати“ се додава зборот „нето“.
Во ставот (2) пред зборот „плата“ се додава зборот „нето“, а зборовите: „платата врз
основа на која се исплаќаат придонесите врз основа на која се исплаќаат придонесите за
социјално и здравствено осигурување“ се заменуваат со зборовите: „50% од просечната
нето плата исплатена по работник во Републиката во последниот месец пред отказот“.
Член 4
Во членот 113 пред ставот 1 се додава бројот „(1)“, пред ставот 2 се додава бројот
„(2)“, а пред ставот 3 се додава бројот „(3)“.
Во ставот (1) точките 1 и 2 се бришат, а точките 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат точки 1, 2, 3, 4 и
5.
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Во ставот (3) по зборот „со“ се додаваат зборовите: „закон и“.
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Работодавачот на свој трошок на работниците може да им организира превоз до и
од работното место, како и исхрана за време на работа.
(5) Трошоците за исхрана од ставот 4 на овој член можат да изнесуваат најмногу до
20% од просечната нето плата по работник исплатена во претходната година, а трошоците
за превоз во висина на стварните трошоци во јавниот собраќај.“
Член 5
Во насловот пред членот 241 и во членот 241 пред зборот „плата“ се додава зборот
„нето“.
Член 6
Во членот 259 став (1) точка 5 по зборовите: „не води“ се додаваат зборовите:
„неправилно води или злоупотребува“.
Ставот (2) се менува и гласи:
“Забраната од ставот (1) точка 1 на овој член трае 30 дена од денот на врачувањето на
решението, за точкте 2, 3 и 5 до отстранување на неправилностите, а за точката 4 седум
дена.”
Ставот (3) се менува и гласи:
“Ако работодавачот ги повтори неправилностите од ставот (1) точка1 на овој член, ќе
му се изрече мерка забрана за вршење на дејност од една до пет години.”
Ставовите (4) и (5) се заменуваат со нов став (4), кој гласи:
”(4) Пријава за поведување на судска постапка во случајот од ставот (3) на овој член
поднесува инспекторот на трудот.”
Член 7
Членот 263 се менува и гласи:
“(1) Против решението на инспекторот на трудот од членовите 258, 259 и 262 на овој
закон може да се изјави жалба до министерот надлежен за работите од областа на трудот,
во рок од осум дена од денот на приемот на решението.
(2) Жалбата против решението од членот 259 не го одложува извршувањето на
решението.“
Член 8
Во членот 264 став (1) бројот „8.000“ се заменува со бројот „15.000“, во ставот (2)
бројот „5.000“ се заменува со бројот „10.000“, а во ставот (3) бројот „1.000“ се заменува со
бројот „7.000“.
Член 9
Во членот 266 се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции по ставот (1) од овој член е
надлежниот суд.“
Член 10
Членот 266-а се менува и гласи:
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„Прекршочен орган
266-а
(1) За прекршоците утврдени во членовите 264 и 265 од овој закон, прекршочна
постапка води и прекршочна санкција изрекува органот на државната управа надлежен за
работите од областа на трудот (во натамошниот текст: Прекршочниот орган).
(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член пред прекршочниот орган ја води
Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочната комисија).
(3) Прекршочната комисија одлучува по прекршоците утврдени во овој или друг закон
и изрекува прекршочни санкции утврдени во овој закон или друг закон.
(4) Против одлуката за прекршок што ја донел Прекршочниот орган може да се поднесе
тужба за поведување управен спор.“
Член 11
По членот 266-а се додаваат три нови члена 266-б, 266-в и 266-г, кои гласат:
„Формирање и работа на Прекршочна комисија
Член 266-б
(1) Прекршочна комисија формира министерот надлежен за работите од областа на
трудот. Министерот може да формира повеќе прекршочни комисии кои ќе бидат
надлежни за водење на прекршочна постапка за одделни области или за одделни подрачја
на Република Македонија.
(2) Прекршочната комисија е составена од претседател и два члена од редот на
државните службеници вработени во органот на државната управа надлежен за работите
од областа на трудот. Претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен
правосуден испит.
(3) Прекршочната комисија се избира за време траење од три години со право на
реизбор на членовите.
(4) Претседателот и член на Прекршочната комисија може да се разреши:
1) со истекот на времето за кое е именуван за член;
2) по негово барање;
3) со исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон;
4) ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело;
5) ако му се утврди трајна неспособност;
6) ако се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочна постапка со
правосилна одлука;
7) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат од работењето во Прекршочната
комисија и
8) ако не пријавил постоење конфликт на интерси за случај за кој решава
Прекршочната комисија.
(5) Прекршочната комисија има право да изведува докази и собира податоци кои се
неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и презема дејствија
утврдени со овој закон, Закон за прекршоците или друг закон.
(6) Членовите на Прекршочната комисија се самостојни и независни во работата на
Прекршочната комисија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно
убедување.
(7) Прекршочната комисија работи на седница, а одлучува со мнозинство гласови од
вкупниот број членови.
(8) Членовите на комисијата имаат право на награда за својата работа во Прекршочната
комисија што ја определува министерот надлежен за работите од областа на трудот.
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(9) Министерот надлежен за работите од областа на трудот донесува деловник и
трошковник за работа на Комисијата за прекршоци.
(10) Прекршочната комисија води единствена евиденција на прекршоците, изречените
санкции и донесените одлуки на начин пропишан од министерот надлежен за работите од
областа на трудот.
Порамнување
Член 266-в
(1) За прекршоците утврдени во членовите 264 и 265 од овој закон, државниот
инспектор за труд е должен на сторителот на прекршокот, пред да поднесе барање за
прекршочна постапка да му предложи постапка за порамнување, согласно со овој или друг
закон и Законот за прекршоците.
(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за
порамнување, државниот инспектор за труд составува записник во кој се забележуваат
битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на
прекршокот, описот на дејствието на прекршокот, лицата затекнати на самото место и
издавањето на платен налог за плаќање на изречената глоба.
(3) Записникот и платниот налог ги потпишуваат државниот инспектор за труд и
сторителот на прекршокот. Со потписот на приемот на платниот налог се смета дека
сторителот се согласува да ја плати глобата, во рок од осум дена од денот на приемот на
платниот налог, на сметка на органот назначен во платниот налог.
(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и платниот налог
го потпишува одговорното лице, односно лицето кое се нашло на лице место при
инспекцискиот надзор или друго службено или одговорно лице кое изјавило дека има
право да го потпише записникот и да го прими платниот налог.
(5) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (3) на овој член, ќе плати само
половина од изречената глоба.
(6) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (3) на овој член, државниот
инспектор на труд ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка до
прекршочниот орган.
Посредување
Член 266-г
(1) За прекршоците од членовите 264 и 265 на овој закон, државниот инспектор за труд
на сторителот на прекршокот ќе му предложи постапка за посредување и постигнување
согласност со која сторителот на прекршокот се обврзува да ја плати глобата, другите
давачки и да ги отстрани последиците од прекршокот.
(2) Државниот инспектор на труд за случаите од ставот (1) на овој член составува
записник во кој се констатира согласноста на двете страни за покренување на постапка за
посредување на кој се потпишува и сторителот на прекршокот.
(3) Записникот од ставот (2) на овој член и барање за поведување постапка за
посредување, државниот инспектор на труд во рок од три дена доставува до Комисијата за
посредување.
(4) Постапката за посредување, врз основа на записник и трошковник се води пред
Комисија за посредување формирана од министерот надлежен за работите од областа на
трудот.
(5) Комисијата за посредување е составена од претседател и два члена од редот на
државните службеници вработени во органот на државната управа надлежен за работите
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од областа на трудот. Претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен
правосуден испит.
(6) Претседателот на Комисијата за посредување е должен да ја започне постапката на
комисијата во рок од 48 часа од денот кога е пристигнато барањето од ставот (3) на овој
член.
(7) Комисијата работи на седница на која задолжително присуствуваат претставници на
сторителот на прекршокот и државниот инспектор за труд.
(8) За склучената согласност со посредување се составува спогодба во која се
констатира согласноста на двете страни.
(9) Во спогодбата се утврдуваат обврските на сторителот на прекршокот, а особено:
- висината и начинот на плаќање на глобата,
- висината и начинот на плаќање на другите давачки и трошоци и
- мерките кои треба да ги преземе сторителот со цел да се отстранат последиците од
прекршокот.
(10) Во случаите во кои е постигната согласност со посредување, глобата на сторителот
може да биде намалена за една половина од пропишаната глоба за прекршокот.
(11) Министерот надлежен за работите од областа на трудот донесува деловник и
трошковник за работа на Комисијата за посредување.
(12) Членовите на Комисијата за посредување имаат право на награда за својата работа
во комисијата што ја определува Министерот надлежен за работите од областа на трудот.
(13) Ако постапката за посредување не успее, Комисијата за посредување го известува
државниот инспектор за труд да поднесе барање за поведување прекршочна постапка пред
прекршочниот орган.
(14) Комисијта за посредување е должна да води евиденција за поведените постапки за
посредување и за нивниот исход.“
ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Се овластува Законодавно - правната комисија да утврди пречистен текст на Законот за
работните односи.
Член 13
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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