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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРАКТИКАНСТВО

Се прогласува Законот за изменување на Законот за практиканство,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

5 мај 2021 година.
 

Бр. 08-2212/1  Претседател на Република
5 мај 2021 година Северна Македонија,

Скопје Стево Пендаровски, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРАКТИКАНСТВО

Член 1
Во Законот за практиканство („Службен весник на Република Северна Македонија” 

број 98/19), насловот на главата „VIII. Едукација, прекршочни одредби и порамнување“ се 
менува и гласи: „VIII. Прекршочни одредби и порамнување“, а поднаслов пред членот 19 
се брише.

 
Член 2

Членот 19 се менува и гласи:                     
„(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот на трудот утврди 

дека работодавачот, односно одговорното лице кај работодавачот сторил прекршок од 
членот 20 од овој закон,  инспекторот на трудот е должен за сторениот  прекршок да 
состави записник и со решение изрекува опомена и определува рок во кој работодавачот, 
односно одговорното лице кај работодавачот е должен да ги отстрани неправилностите и 
недостатоците. 

(2) Доколку по истекот на рокот определен при изрекувањето на опомената од ставот 
(1) на овој член, инспекторот на трудот утврди дека неправилностите и недостатоците сѐ 
уште не се отстранети, со решение изрекува наредба за отстранување на утврдените 
неправилности и недостатоци. 

(3) Решението од ставовите (1) и (2) на овој член, се донесува веднаш, а најдоцна во рок 
од осум дена од денот на изготвувањето на записникот согласно со закон.
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(4) Кога при вршењето на инспекцискиот надзор не се утврдени неправилности и други 
повреди на закон или друг пропис или утврдените неправилности се отстранети во текот 
на вршењето на инспекцискиот надзор или во рокот утврден со решението од ставот (1) на 
овој член, инспекторот на трудот ја запира постапката со констатација во записникот,  
согласно со закон.

(5) По исклучок од ставот (3) на овој член, инспекторот на трудот може да изрече 
инспекциска мерка со усно решение наведено во записникот, согласно со закон.

(6) Во случајот од ставот (5) на овој член, инспекторот на трудот е должен веднаш, а 
најдоцна во рокот утврден во ставот (3) на овој член, да донесе писмено решение за 
изрекување на инспекциската мерка.

(7) Против решението од ставовите (1), (2) и (6) на овој член, може да се изјави жалба 
во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до надлежниот орган за одлучување 
во втор степен, согласно со закон. 

(8) Жалбата од ставот (7) на овој член  не го одлага извршувањето на  решението од 
ставовите (1), (2) и (6) на овој член.

(9) За изречените опомени Државниот инспекторат за труд води евиденција, на начин 
пропишан од страна на министерот надлежен за работите од областа на трудот.“.

Член 3
Членот 20 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на микро и мал  работодавач - правно лице, глоба во износ од 500  до 600 евра  
на среден  работодавач - правно лице и глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска 
противвредност  на  голем работодавач - правно лице, ако:

- склучи договор за практикантска работа со практикант кој не ги исполнува условите 
утврдени со одредбите од овој закон (член 3 од овој закон),

- обезбеди практикант за своите потреби без јавен оглас објавен на својата веб- 
страница и/или на веб-страницата на Агенцијата за вработување на Република Северна 
Македонија или друг јавен медиум и огласот не содржи информации за условите за 
практикантската работа согласно со одредбите од овој закон (член 4 од овој закон),

- склучи договор за практикантска работа за времетраење подолго од шест месеци или 
дозволи практикантска работа повеќе пати со исто лице (член 6 од овој закон),

- ангажира поголем број на практиканти од бројот утврден со одредбите од овој закон 
(член 7 ставови (1) и (2) од овој закон),

- не му обезбеди на практикантот право на месечен надоместок и не исплати месечен 
надоместок на практикантот во нето-износ за полно работно време за извршена 
практикантска работа или не исплати пропорционален износ за практикантска работа за 
пократко од полното работно време (член 8 ставови (1), (2) и (3) од овој закон),

- не му исплати на практикантот пропорционален дел, како надоместок за вршење на 
практикантска работа, во случај на отсуство од работа по кој било основ, освен одмор за 
време на работа и празници утврдени со закон или не го исплати надоместокот до 15 во 
тековниот месец за претходниот месец (член 8 ставови (4) и (5) од овој закон),

- пред склучување на договорот за практикантска работа не му даде на практикантот 
писмен опис на целите, задачите и процесот на практикантството, не го запознае со 
условите за работа и опасностите поврзани со работата за време на практикантството или  
не го запознае со општите акти на работодавачот (член 9 став (1) алинеи 1, 2 и 3 од овој 
закон),
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- не му обезбеди на практикантот дневен и неделен одмор согласно со општите прописи 
за работните односи, не му обезбеди и исплати надоместок за практикантската работа од 
членот 8 од овој закон или не му исплати надоместок на трошоци за службени патувања и 
други надоместоци кои настанале за потребите на вршење на практикантската работа 
(член 9 став (1) алинеи 4, 5, 6 и 7 од овој закон),

- не објави јавен оглас за потребата од практикант на својата веб-страница или на веб-
страницата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија или друг 
јавен медиум, не ги утврди целите за ангажирање, задачите и процесот на практикантската 
работа (член 11 став (1) алинеи 1 и 2 од овој закон),

- не потпише договор за практикантска работа со избраниот кандидат, не изврши 
пријава на практикантот и одјава во утврдените рокови со овој закон, не обезбеди 
одговорно лице - ментор за континуиран надзор на практикантот или дозволи самостојно 
работење на практикантот, спротивно на одредбите од овој закон (член 11 став (1) алинеи 
3, 4, 5 и 6 од овој закон),

- не му обезбеди на практикантот оптимални услови за работа и материјали и средства 
за работа, не му даде потврда за стекнатите знаења, вештини и компетенции во 
утврдениот рок како и опис на практикантската работа како и нејзиното времетраење, не 
му исплаќа редовно надоместок согласно со договорот, не исплати данок на личен доход 
на исплатениот износ на надоместокот согласно со закон, не обезбеди средства за заштита 
при работа доколку работното место на кое се врши практикантската работа е пропишано 
да се користат,  не обезбеди тајност на личните податоци и заштита на приватноста, не 
плати придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда 
на работа или професионална болест и дополнителен придонес за задолжително 
здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување 
(член 11 став (1) алинеи 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 од овој закон),

 - му наплати на практикантот трошоци за обука, трошоци за превоз, за работни 
материјали и други трошоци поврзани со вршење на практикантската работа (член 11 став 
(2) од овој закон),

 - овозможи практикантска работа без договор за практикантска работа во писмена 
форма, склучи договор за практикантство со лице помладо од 18 години, без притоа 
договорот да е потпишан од практикантот и родител или старател, овозможи со договор за 
практикантска работа да се замени постојно работно место (член 12 ставови (1), (2), (3) и 
(5) од овој закон),

 - потпише договор за практикантска работа со содржина спротивна на одредбите од 
овој закон (член 13 од овој закон),

 - не ја прими писмената изјава за раскинување на договорот за практикантска работа, 
не го раскине договорот за практикантска работа во дадениот рок, го раскине договорот за 
практикантска работа спротивно на одредбите од овој закон (член 14 ставови (2) и (3) од 
овој закон) и

 - неправилно води или не води евиденција на работните часови на практикантот (член 
15 од овој закон).

(2) Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кај микро и 
мал работодавач, 300 евра во денарска противвредност кај среден работодавач и 400 евра 
во денарска противвредност кај голем работодавач.

(3)  Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член на работодавач - физичко лице.“. 

Член 4
Членот 21 се менува и гласи:
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 „Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на службеното лице, ако не води евиденција на работните часови на 
практикантот, согласно со овој закон (член 15 од овој закон).“.

Член 5
Членот 22 се менува и гласи:
„(1) За прекршоците од членот 20 од овој закон, инспекторот на трудот, пред да 

поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, е должен на одговорното лице 
или од него овластено лице кај работодавач да му понуди постапка за порамнување со 
издавање на прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.

(2) Ако сторителот ја плати глобата во рок од осум дена од денот на издавањето на 
прекршочниот платен налог, ќе плати половина од предвидената глоба, а доколку не ја 
плати во предвидениот рок, овластеното службено лице ќе поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка до надлежниот  орган.   

(3) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот 
надлежен за работите од областа на трудот.“.

Член  6
Членот 23 се брише.

Член 7
Членот 24 се менува и гласи:
„(1) За прекршоците од членот 20 од овој закон прекршочна постапка води и 

прекршочна санкција изрекува прекршочна комисија, која е формирана од министерот 
надлежен за работите од областа на трудот.

(2) За прекршокот од членот 21 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд.  

(3) Остварувањето на правото на правен лек против одлуката на прекршочната 
комисија од ставот (1) на овој член, како и постапката по правен лек против одлуката на 
надлежниот суд од ставот (2) на овој член се спроведува согласно со Законот за 
прекршоците.“.

Член 8
Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“.  

Член 9
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот 

на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 10
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за практикантство. 

Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.


