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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна  Македонија и член 36 
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19),  
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 2 април 2020 година 
донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ 
ОДНОСИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 

106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 
187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.110/19) ќе се применува за време на траење на вонредната 
состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено. 

За продолжување на рокот за враќање на работникот на работа во случај кога 
работникот заради издржување на казна или изречена воспитна, или заштитна мерка, не 
може да ја врши работата за период пократок од шест месеца или заради отслужување 
воен рок или вршење на цивилна служба со надомест, притвор и во други случаи 
определени со закон, времено престанал да ја врши работата,  утврден во  член 45 став 3 
од Законот за работните односи и на работник кој е упатен на работа во странство во 
рамките на меѓународно-техничка соработка, просветно-културна и научна соработка, во 
дипломатски и конзуларни претставништва, на стручно усовршување или образование со 
согласност и за потребите на работодавачот, како и на брачниот другар; на здравствените 
работници и здравствените соработници вработени во здравствени установи, упатени во 
хуманитарни или мировни операции во медицински тимови надвор од територијата на 
Република Северна Македонија и на воените обврзници од резервниот состав на Армијата 
на Република Северна Македонија - активен резервен персонал, aнгажирани во единиците 
на Армијата на Република Северна Македонија заради учество во мировни операции 
надвор од територијата на Република Северна Македонија согласно со закон, а чие 
упатување, односно ангажирање бара привремено да престанат да работат кај 
работодавачот во траење до осум месеци,  утврден во членот 152 ставови 1, 2 и 3 од 
Законот за работните односи на кои им мирува работниот однос, за време на траење на 
вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила,  за  
користење на годишниот одмор за 2020 и неискористениот дел од годишниот одмор за 
2019 година на работникот, годишниот одмор кој што не бил искористен во тековната 
календарска година заради отсутност поради боледување или повреда, породилен одмор 
или одмор за нега и чување на дете и годишниот одмор на работник кој работи во 
странство, согласно член  141 ставови 2, 3, 4 и 5 од Законот за работните односи и за 
правото на платено отсуство од работа на  работничка која користи отсуство за време на 
бременост, раѓање и родителство и посвојување на дете, согласно член 165 ставови  (1) и 
(6) и надоместокот на плата на работникот кој користи отсуство поради бременост, раѓање 
и родителство согласно член 170 од Законот за работните односи, за време на траење на 
вонредната состојба, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила. 
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Член 2
Роковите во кои согласно Законот за работните односи, во случај на мирување на  

правата и обврските од договорот за вработување и мирување на работен однос на 
работник упатен на работа во странство и на брачниот другар, работникот има право да се 
врати на работа, престануваат да течат за време на траење на вонредната состојба и се 
продолжуваат за 15 дена  од денот на истекот на траењето  на вонредната состојба. 

Член 3
За работниците вработени во приватниот сектор опфатени од времените мерки за 

заштита од ширење и превенција од Коронавирус COVID-19, неискористениот дел од 
годишниот одмор, односно неискористениот годишен одмор од календарската 2019 
година, да се искористи до 31 мај 2020 година, согласно потребите на работниот процес и 
одобрение на работодавачот.

За работниците вработени во приватниот сектор опфатени од времените мерки за 
заштита од ширење и превенција од Коронавирус COVID-19, делот од годишниот одмор 
за 2020 година кој мора да се искористи во траење од две непрекинати работни недели, да 
го искористат до 30 јуни 2020 година, согласно потребите на работниот процес и 
одобрение на работодавачот.

Член 4
Отсуството од работа на работничка поради бременост, раѓање и родителство и 

посвојување, продолжува да тече и надоместокот на плата продолжува да се исплаќа до 
истекот на траењето на времените мерки за заштита од ширење и превенција од 
Коронавирус COVID-19. 

Член 5
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2736/1 Претседател на Владата
2 април 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.


