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282. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 4 февруари 2010 годи-
на, донесе 

  
Д Е К Л А Р А  Ц И Ј А 

ЗА ПОДДРШКА  НА РЕЗОЛУЦИЈАТА НА  
ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ ЗА СРЕБРЕНИЦА 

ОД 15 ЈАНУАРИ 2009 ГОДИНА 
 
Изразувајќи ја својата цврста определба односите 

меѓу државите да се градат врз основа на добрососедс-
тво и мирољубива соработка; 
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Ценејќи дека помирувањето, трајниот мир меѓу на-

родите, стабилноста и просперитетот во регионот се 
предуслов за продолжување на процесот на интеграци-
ја во европските и евроатлантските структури; 

Раководејќи се од општо прифатените норми на ме-
ѓународното право, принципите на правда, правичност 
и рамноправност на граѓаните од сите вери и нации; 

Имајќи ја предвид обврската на Република Македо-
нија за соработка со Меѓународниот кривичен суд за 
поранешна Југославија за гонење лица одговорни за се-
риозни повреди  на меѓународното хумано право, извр-
шени на територијата на поранешна Југославија од 
1991 година;  



5 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 16 - Стр. 3 

Доследно  почитувајќи  ги  обврските на Република 
Македонија што произлегуваат од Спогодбата за ста-
билизација и асоцијација меѓу Република Македонија и 
Европските заедници и нејзините земји членки, склуче-
на на 9 април 2001 година. 

 
Собранието на Република Македонија 

1. Ја поддржува Резолуцијата на Европскиот парла-
мент за Сребреница, усвоена на 15 јануари 2009 година. 

2. Соодветно ќе го одбележи 11 јули - Денот за се-
ќавање на геноцидот во Сребреница со што ќе им се 
оддаде почит на жртвите од масакрот.  

3. Оваа декларација ќе се достави до претседателот 
на Европскиот парламент и до претседателот на Парла-
ментарното собрание на   Босна и Херцеговина. 

4. Оваа декларација  ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

          Бр. 07-585/1                             Претседател  
4 февруари  2010 година    на Собранието на Република  

      Скопје                                    Македонија, 
     Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
283. 

Врз основа на член 16-а од Законот за определува-
ње дополнителен услов за вршење јавна функција 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
14/2008 и 64/2009), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на  4 февруари 2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК-ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА 

НА ФАКТИТЕ 
 
I.  За претседател на Комисијата  за верификација 

на фактите, се избира Јанаќе Витановски, член на Ко-
мисијата за верификација на фактите.  

II. За заменик-претседател на Комисијата за вери-
фикација на фактите, се избира Шпенди Винца, член на 
Комисијата за верификација на фактите. 

III. Со влегувањето во сила на оваа одлука претсе-
дателот на Комисијата за верификација на фактите 
Шпенди Винца и заменик - претседателот Чедомир 
Дамјановски, избрани со Одлуката за избор на претсе-
дател и заменик-претседател на Комисијата за верифи-
кација на фактите ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 106/2009), престануваат да ја вршат 
функцијата претседател и заменик-претседател. Шпен-
ди Винца продолжува да ја врши функцијата заменик-
претседател,  а Чедомир Дамјановски продолжува да ја 
врши функцијата член на оваа Комисија. 

IV. Оваа одлука влегува во сила на 26 февруари 
2010 година, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

 
СОБРАНИЕ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

          Бр. 07-587/1                             Претседател  
4 февруари  2010 година    на Собранието на Република  

      Скопје                                    Македонија, 
     Трајко Вељаноски, с.р. 

284. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и  членовите 118 став 5 и 119 став 1 
од Деловникот на Собранието на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ број 
91/2008), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4 февруари  2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  ИЗБОР 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА 
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во Одлуката за  избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија'' бр. 96/2008, 
97/2008, 106/2008, 139/2008, 147/2008, 165/2008, 6/2009 и 
76/2009), во точката I потточка 5 Комисија за надво-
решна политика, под в) за членови во точката 7 зборо-
вите: "Оливер Шамбевски" се заменуваат со зборовите: 
"Марија Андоновска". 

Под г) за заменици на членовите во точката 7 збо-
ровите: "Марија Андоновска" се заменуваат со зборо-
вите: "Силвана Бонева". 

Во потточката 9 Комисија за надзор над спроведу-
вањето на мерките за следење на комуникациите од 
страна на Министерството за внатрешни работи и од 
Министерството за одбрана под в) за членови во точка-
та 1 зборовите: "Оливер Шамбевски" се заменуваат со 
зборовите: "Живко Пејковски". 

Во потточката 10 Комисија за финансирање и буџет 
под в) за членови  во точката 4 зборовите: "Саве Савев-
ски" се заменуваат со зборовите: "Ивица Георгиевски''. 

Под г) за заменици на членовите во точката 2 збо-
ровите: "Ивица Георгиевски" се заменуваат со зборови-
те: "Саве Савевски". 

Во потточката 14 Комисија за образование, наука и 
спорт под г) за заменици на членовите во точката 5 
зборовите: "Горан Ѓуровски" се заменуваат со зборови-
те: "Соња Цветковска". 

Во потточката 15  Комисија за култура под а) за 
претседател зборовите: "Оливер Шамбевски" се заме-
нуваат со зборовите: "Васко Шутаров''. 

Под б) за заменик на претседателот зборовите: "Ва-
ско Шутаров" се заменуваат со зборовите: "Лилјана За-
туровска''. 

Под г) за заменици на членовите во точката 3 збо-
ровите: "Лилјана Затуровска" се заменуваат со зборо-
вите: "Соња Цветковска". 

Во потточката 17 Комисија за труд и социјална по-
литика под в) за членови во точката 3 зборовите: "Ам-
ди Бајрам" се заменуваат со зборовите: "Нада Станчев-
ска". 

Под г) за заменици на членовите во точката 5 збо-
ровите: "Лидија Митева"  се заменуваат со зборовите: 
"Амди Бајрам". 

Во потточката 18  Комисија за еднакви можности 
на жените и мажите под в) за членови во точката 1 збо-
ровите: "Нада Станчевска" се заменуваат со зборовите: 
"Соња Цветковска ". 
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II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

          Бр. 07-588/1                             Претседател  
4 февруари  2010 година    на Собранието на Република  

      Скопје                                    Македонија, 
     Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
285. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 34 од Законот за Собранието 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија"број 104/2009),Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 
2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ  

НА СОВЕТОТ НА СОБРАНИСКИОТ КАНАЛ 
 
I. Во Одлуката за избор на претседател и членови и 

нивни заменици на Советот на Собранискиот канал 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
106/2008, 125/2008 и 147/2008 ), во точката II  за члено-
ви на Советот на Собранискиот канал во точката 1 збо-
ровите: "Оливер Шамбевски" се заменуваат  со зборо-
вите: "Илија Димовски". 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
          Бр. 07-589/1                             Претседател  
4 февруари  2010 година    на Собранието на Република  

      Скопје                                    Македонија, 
     Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
286. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и  членовите 17 и 18 од Одлуката за 
основање делегации, пратенички групи и други облици 
на остварување на меѓународна соработка на Собрани-
ето на Република Македонија ( "Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 85/2002, 97/2006,117/2006 и 
77/2008 ), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на  4 февруари 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  ОСНОВА-
ЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗ-
БОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРА-
ТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО  

ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ 
 
I. Во Одлуката за  основање на пратенички групи на 

Собранието на Република Македонија за соработка со 
парламенти на други држави и избор на претседатели и 

членови на пратеничките групи на Собранието на Ре-
публика Македонија за соработка со парламенти на 
други држави ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 117/2008, 147/2008 и 76/2009), во членот 3 
точка 17 Пратеничка група на Собранието на Републи-
ка Македонија за соработка со Парламентот на Италија 
под а) за претседател зборовите: "Оливер Шамбевски" 
се заменуваат со зборовите: "Владанка Авировиќ". 

Во точката 20 Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Канада под б) за членови во точката 1 зборовите: "Оли-
вер Шамбевски" се заменуваат со зборовите: "Владо 
Стефановски". 

Во точката 31 Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Словенија под б) за членови во точката 1 зборовите: 
"Оливер Шамбевски" се заменуваат со зборовите: "Со-
ња Цветковска". 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

          Бр. 07-590/1                             Претседател  
4 февруари 2010 година     на Собранието на Република  

      Скопје                                    Македонија, 
     Трајко Вељаноски, с.р. 

_____________ 
  

287. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 2, а во врска со 

членовите 10 и 26 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 60/2006 и 69/2006), претседателот на 
Собранието на Република Македонија на 3 февруари  
2010 година, распиша 

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ШТО ГО ИЗБИРА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Собранието на Република Македонија ќе врши 

избор на еден член на Судскиот совет на Република 
Македонија. 

2. Заинтересираните кандидати, универзитетски 
професори по право, адвокати и други истакнати прав-
ници, пријавите со потребните документи да ги подне-
сат до Собранието на Република Македонија во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

3. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Вечер“ и „Лајм“. 

 
    Бр. 07-530/1                             Претседател 

3 февруари  2010 година    на Собранието на Република 
       Скопје                                   Македонија,  

     Трајко Вељаноски, с.р. 
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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

288. 
Врз основа на член 50 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за работните односи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009) За-
конодавно-правната комисија на Собранието на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 1 февруари 
2010 година, го утврди Пречистениот текст на Законот 
за работни односи. 

Пречистениот текст на Законот за работните односи 
ги опфаќа: Законот за работните односи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 62/2005); Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за работ-
ните односи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 106/2008); Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за работните односи („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 161/2008);  Законот 
за дополнување на Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
114/2009) и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за работните односи („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 130/2009) во кои е означено 
времето на нивното влегување во сила и примена, Од-
лука на Уставниот суд на Република Македонија 
У.бр.161/2005 („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 3/2006); Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија У.бр.139/2005 („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 3/2006); Одлука на Устав-
ниот суд на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 44/2006); Одлука на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 66/2006); Одлука 
на Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 16/2007); Одлука 
на Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 57/2007); Одлука 
на Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 77/2007); Одлука 
на Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 63/2009); Одлука 
на Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 10/2010) и Ис-
правката на Законот за изменување и дополнување на 
Законот за работните односи („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 149/2009). 

 
  Бр. 10-537/1                           Претседател 

3 февруари 2010 година    на Законодавно-правната комисија 
      Скопје                    на Собранието на Република 
                                      Македонија, 

                 Благородна Дулиќ, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет на Законот 

 
Член 1 

(1) Со овој закон се уредуваат работните односи ме-
ѓу работниците и работодавачите кои се воспоставува-
ат со  склучување на договор за вработување. 

(2) Работниот однос се уредува со овој и со друг за-
кон, колективен договор и договорот за вработување. 

Цел на Законот 
 

Член 2 
Цел на законот е вклучување на работници во ра-

ботниот процес, како и обезбедување на усогласено од-
вивање на тој процес, при што се почитува правото на 
работниците на слобода на трудот, достоинство и за-
штита на интересите на работниците во работниот од-
нос. 

 
Уредување на работните односи 

 
Член 3 

(1) Овој закон ги уредува и работните односи на ра-
ботниците вработени во органите на државната власт, 
органите на единиците на локалната самоуправа, уста-
новите, јавните претпријатија, заводите, фондовите, 
организациите и други правни и физички лица кои вра-
ботуваат работници, доколку со друг закон поинаку не 
е определено. 

(2) Работниот однос може да престане само на начин и 
под услови утврдени со закон и колективен договор. 

(3) Во работниот однос секоја од страните е должна 
да ги исполнува пропишаните и договорените права, 
обврски и одговорности. 

 
Примена на Законот 

 
Член 4 

(1) Овој закон се применува врз работните односи 
меѓу работодавачите кои имаат седиште или престоју-
валиште во Република Македонија и кај нив вработе-
ните работници, кога работата постојано се врши на те-
риторијата на Република Македонија, како и во случаи-
те кога работодавачот привремено ќе го упати работни-
кот на работа во странство. 

(2) Овој закон се применува, исто така, за работните 
односи меѓу странските работодавачи и кај нив вработе-
ните работници, коишто се воспоставуваат врз основа на 
договорот за вработување заради вршење на работа на те-
риторијата на Република Македонија. 

(3) За работниците кои странскиот работодавач ќе 
ги упати на привремена работа во Република Македо-
нија врз основа на договор за вработување според 
странското право, се применуваат одредбите на овој за-
кон, кои го уредуваат работното време, дневниот и го-
дишните одмори, ноќната работа, минималниот годи-
шен одмор, минималната плата, заштитата при работа 
и посебната заштита на работниците.  

 
Дефиниции 

 
Член 5 

(1) Одделни изрази употребени во овој закон го 
имаат следново значење: 

1. "Работниот однос" е договорен однос меѓу работ-
никот и работодавачот во кој работникот доброволно 
се вклучува во организираниот процес на работа кај  
работодавачот, за плата и други примања, лично непре-
кинато ја извршува работата според упатствата и под 
надзор на работодавачот; 

2. "Работник" е секое физичко лице кое е во рабо-
тен однос врз основа на склучен договор за вработу-
вање; 
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3. "Работодавач" е правно и физичко лице, како и 
друг субјект (орган на државна власт, орган на единица 
на локалната самоуправа, подружница на странско 
друштво, дипломатско и конзуларно претставништво), 
кои вработуваат работници врз основа на договор за 
вработување; 

4. "Помал работодавач" е работодавач кој вработува 
до 50 работници;  

5. "Работно време" е секој период во кој работникот 
работи и е на располагање на работодавачот за извршу-
вање на работите и работните задачи согласно со за-
кон; 

6. "Време за одмор" е секој период кој не е работно 
време; 

7. "Работа во смени" значи секоја метода на органи-
зирање на работата во смени во која работниците се 
сменуваат едни по други на исто работно место во сог-
ласност со одреден план и кое може да биде континуи-
рано или со прекини, вклучувајќи ја потребата за ра-
ботниците да работат во различно време во даден пери-
од на денови или недели и 

8. "Сменски  работник"  е секој работник чиј што рас-
поред на неговата работа е дел од работа во смени. 

(2) Во овој  закон употребените изрази работник и 
работодавач во машки род имаат неутрално значење и 
се однесуваат и за жени и за мажи. 

 
Забрана на дискриминацијата 

 
Член 6 

(1) Работодавачот не смее барателот на вработу-
вање (во натамошниот текст: кандидат за вработува-
ње) или работникот, да го става во нееднаква полож-
ба заради расата, бојата на кожата, полот, возраста, 
здравствената состојба, односно инвалидност, рели-
гиозното, политичко или друго убедување, членува-
ње во синдикатите, националното или социјалното 
потекло, статус на семејството, имотната состојба, 
половата насоченост или заради други лични окол-
ности. 

(2) На жените и на мажите мораат да им бидат обез-
бедени еднакви можности и еднаков третман при вра-
ботувањето, напредувањето во работата, оспособува-
њето, образованието, преквалификацијата, платите, на-
градувањето, отсуството од работа, условите за работа, 
работното време и откажувањето на договорот за вра-
ботување. 

 
Директна и индиректна дискриминација 

 
Член 7 

(1) Забраната на директна или индиректна дискри-
минација во случаите од членот 6 на овој закон се од-
несува на дискриминација на кандидатот за вработува-
ње и на работникот. 

(2) Директна дискриминација, во смисла на ставот 
(1) од овој член, е секое постапување условувано со не-
кои од основите од членот 6 на овој закон со кое лице-
то било ставено,  се става, или би можело да биде ста-
вено во понеповолна положба од други лица во според-
бени случаи. 

(3) Индиректна дискриминација, во смисла на овој 
закон, постои кога определена навидум неутрална 
одредба, критериум или пракса, го става или би го ста-
вила во понеповолна положба во однос на другите ли-
ца, кандидатот за вработување или работникот поради 
определено својство, статус, определување или уверу-
вање од членот 6 на овој закон.  

(4) Дискриминацијата, во смисла на членот 6 од 
овој закон, е забранета во однос на:  

1) условите за вработување, вклучувајќи ги и крите-
риумите и условите за избор на кандидати за вршење 
на определена работа, во која било гранка,  односно од-
дел, согласно со Националната класификација на деј-
ности и на сите нивоа на професионална хиерархија;  

2) напредувањето во работата; 
3) пристапот до сите видови и степени на стручно 

оспособување, преквалификација и доквалификација; 
4) условите за работење и работа и сите права од 

работен однос и во врска со работниот однос, вклучу-
вајќи и еднаквост на плати; 

5) откажувањето на договорот за работа и 
6) правата на членовите и дејствувањето во здруже-

нијата на работниците и работодавачите или во која 
било друга професионална организација, вклучувајќи 
ги и повластиците кои произлегуваат од тоа членство. 

(5) Одредбите на колективните договори и догово-
рите за вработување со кои се утврдува дискриминаци-
ја на некој од основите од членот 6 на овој закон се ни-
штовни. 

 
Исклучоци од забрана на дискриминација 

 
Член 8 

(1) Не се смета за дискриминација правење разлика, 
исклучување или давање предимство во однос на опре-
делена работа, кога природата на работата е таква или 
работата се врши во такви услови што карактеристики-
те поврзани со некои од случаите од членот 6 на овој 
закон претставуваат вистински и одлучувачки услов за 
вршење на работата, под услов целта што со тоа се сака 
да се постигне да е оправдана и условот да е одмерен. 

(2) Сите мерки предвидени со овој закон или друг 
закон и одредбите на овој или на другите закони, коле-
ктивните договори и договорите за работа кои се одне-
суваат на посебната заштита и помош на определена 
категорија на работници, а посебно на оние за заштита 
на инвалидите, постарите работници, бремените жени 
и жените кои користат некое од правата од заштита на 
мајчинството, како и одредбите кои се однесуваат на 
посебните права на родителите, посвоителите и штите-
ниците не се сметаат за дискриминација ниту смеат да 
бидат основа за дискриминација. 

 
Вознемирување и полово вознемирување 

 
Член 9 

(1) Забрането е вознемирување и полово вознеми-
рување. 

(2) Вознемирувањето и половото вознемирување 
претставува дискриминација во смисла на членот 6 од 
овој закон. 

(3) Вознемирување, во смисла на овој закон, е секое 
несакано однесување предизвикано од некој од случаи-
те од членот 6 на овој закон кое има за цел или прет-
ставува повреда на достоинството на кандидатот за 
вработување или на работникот, а кое предизвикува 
страв или создава непријателско, понижувачко или на-
вредливо однесување. 

(4) Полово вознемирување, во смисла на овој закон, 
е секое вербално, невербално или физичко однесување 
од полов карактер кое има за цел или претставува по-
вреда на достоинството на кандидатот за вработување 
или на работникот, а кое предизвикува страв или соз-
дава непријателско, понижувачко или навредливо од-
несување. 
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Психичко вознемирување на работно место  
(мобинг) 

 
Член 9-а 

(1) Забранет е секаков вид психичко вознемирување 
на работно место (мобинг).  

(2) Психичко воземирување на работно место (мо-
бинг) преставува дискриминација во смисла на членот 
6 од овој закон. 

(3) Психичко вознемирување на работно место (мо-
бинг), во смисла на овој закон, е секое негативно одне-
сување од поединец или група кое често се повторува 
(најмалку во период од шест месеца), а претставува по-
вреда на достоинството, интегритетот, угледот и честа 
на вработените лица и предизвикува страв или создава 
непријателско, понижувачко или навредливо однесува-
ње, чија крајна цел може да биде престанок на работ-
ниот однос или напуштање на работното место. 

(4) Извршител на психичко вознемирување на работ-
ното место (мобинг) може да биде едно или повеќе лица 
со негативно однесување во смисла на ставот (3) од овој 
член, без оглед на нивното својство “работодавачот како 
физичко лице, одговорно лице или работник“. 

 
Надомест на штета за дискриминација 

 
Член 10 

Во случаите на дискриминација од членот 6 на овој 
закон кандидатот за вработување или работникот има 
право да бара надомест на штета согласно со Законот 
за облигационите односи.  

 
Товар на докажување во случај на спор 

 
Член 11 

(1) Ако кандидатот за вработување, односно работ-
никот, во случај на спор изнесе факти дека работодава-
чот постапил спротивно на членовите 6 и 9 од овој за-
кон, на работодавачот е товарот на докажувањето дека 
немало каква било дискриминација, односно дека по-
стапил во согласност со членовите 6 и 9 на овој закон, 
освен ако докаже дека различниот третман е направен 
поради исклучоците од членот 8 на овој закон. 

(2) Во случај на спор, кога е постапено спротивно на 
членот 9-а од овој закон, товарот на докажувањето паѓа 
на поединец или група против кој е поведен спор за вр-
шење на психичко вознемирување (мобинг) на работно 
место, освен ако докажат дека различниот третман е на-
правен поради исклучоците од членот 8 на овој закон. 

(3) Поради поведување постапка за правна заштита 
од психичко вознемирување на работното место (мо-
бинг), како и сведочење во текот на постапката, на вра-
ботеното лице не може на посреден или непосреден на-
чин да му се влошат условите за работа, односно не 
може да биде ставен во неповолна положба, посебно со 
намалување на заработувачката, преместување на дру-
го работно место или спречување на напредување или 
стручно усовршување. 

 
Ограничување на автономијата на 

договорните страни 
 

Член 12 
(1) При склучувањето и престанувањето на догово-

рот за вработување и во времетраењето на работниот 
однос работодавачот и работникот се должни да ги по-
читуваат одредбите на овој и други закони, меѓународ-
ните договори што ја обврзуваат Република Македони-
ја и другите прописи, колективните договори и актите 
на работодавачот. 

(2) Со договорот за вработување, односно со коле-
ктивен договор не може да се определат помали права 
од правата утврдени со закон, а ако содржат такви 
одредби, се сметаат за ништовни и се применуваат со-
одветни одредби од закон. 

(3) Со договорот за вработување, односно со коле-
ктивен договор може да се одредат правата, кои за ра-
ботниците се поповолни, отколку што ги определува 
овој закон. 

(4) Правата од работен однос утврдени со Уставот, 
закон и колективен договор не можат да се одземаат 
или ограничат со акти и дејствија на работодавачот. 

 
II.  ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
Договор за вработување 

 
Член 13 

(1) Со потпишување на договорот за вработување 
се заснова работен однос меѓу работникот и работода-
вачот.  

(2) Правата, обврските и одговорностите врз основа 
на вршењето на работата од работниот однос и вклучу-
вање во задолжителното социјално осигурување врз ос-
нова на работниот однос, започнуваат да се остварува-
ат со денот на стапувањето на работникот на работа, 
договорени во договорот за вработување.   

(3) Работодавачот е должен да поднесе пријава/од-
јава (образец М1/М2) за работникот во задолжително 
социјално осигурување (пензиско и инвалидско, здрав-
ствено и осигурување во случај на невработеност), во 
согласност со посебните прописи, во Агенцијата за 
вработување на Република Македонија, по електронски 
пат или непосредно во Агенцијата, пред работникот да 
стапи на работа. Заверена фотокопија од пријавата му 
се врачува на работникот во рок од три дена од денот 
на стапувањето на работа. 

(4) Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија, Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија  и Фондот за здравствено осигуру-
вање на Република Македонија, се должни да водат и 
трајно да ја чуваат евиденцијата  на пријавите и одјави-
те во социјално осигурување и на барање на лицето да 
му издадат податоци за состојбата и промените во вр-
ска со  социјалното осигурување на работникот. 

(5) Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија, Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија  и Фондот за здравствено осигуру-
вање на Република Македонија, вршат размена на по-
датоците во врска со социјалното осигурување. 

(6) Ако датумот на стапување на работа не е опре-
делен во договорот за вработување, како датум  на ста-
пување на работа се смета датумот на потпишувањето 
на договорот за вработување. 

(7)  Работникот не може да стапи на работа пред да 
се склучи договор за вработување и пред работодава-
чот да го пријави во задолжително социјално осигуру-
вање.  

(8) Правата, обврските и одговорностите врз основа 
на вршењето на работата од работниот однос и вклучу-
вање во задолжителното социјално осигурување врз ос-
нова на работниот однос, започнуваат да се остварува-
ат со денот на стапувањето на работа, исто така, и во 
случај ако на тој ден работникот од оправдани причини 
нема да започне да работи. 

(9) Оправдани причини според овој закон, заради 
кои работникот не отпочнува со работа на денот опре-
делен со договорот за вработување, се случаите кога 
работникот е отсутен од оправдани причини утврдени 
со закон, колективниот договор и договорот за врабо-
тување. 
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Договор за вработување на неопределено 
и определено време 

 
Член 14 

(1) Договор за вработување се склучува за време 
чие траење однапред не е определено (работен однос 
на неопределено време). 

(2) Договор за вработување може да се склучи и за 
време чие траење однапред е определено (работен од-
нос на определено време). 

    
Форма на договорот за вработување 

 
Член 15 

(1) Договорот за вработување се склучува во писме-
на форма.   

(2) Договорот за вработување се чува во работните 
простории на работодавачот каде што работи работни-
кот.  

(3) Примерок од склучениот договор за вработува-
ње му се врачува на работникот на денот на потпишу-
вањето на договорот за вработување. 

  
Страни на договорот за вработување 

 
Член 16 

Страни на договорот за вработување се работодава-
чот и работникот. 

 
Работодавач - правно лице или 

друг субјект 
 

Член 17 
(1) Ако работодавачот е правно лице, единица на 

локалната самоуправа, подружница на странско друш-
тво или друга организација, во име на работодавачот 
настапува негов застапник, определен со закон, актот 
за основање или статутот или од него писмено овласте-
но лице. 

(2) Ако работодавачот е орган на државната власт, 
во име на работодавачот настапува  функционерот или 
од него писмено овластено лице, ако со законот поина-
ку не е определено. 

(3) Кога се склучува договор за вработување со ли-
ца со посебни овластувања и одговорности, во име на 
работодавачот настапува органот, определен со зако-
нот, актот за основање или статутот.  

(4) Кога се склучува договор за вработување  со ра-
ководно лице  во време на постапка за основање на ра-
ботодавачот, во име на работодавачот настапува осно-
вачот. 
 

Способност за склучување на договор 
за вработување 

 
Член 18 

(1) Договор за вработување може да склучи лице 
кое наполнило 15 години возраст и има општа здрав-
ствена способност. 

(2)  Ако се склучи договор за вработување со лице 
кое не наполнило 15 години возраст, се смета дека до-
говорот е ништовен. 
 

Услови за склучување на договор 
за вработување 

 
Член 19 

(1) Работникот кој склучува договор за вработува-
ње, мора да ги исполнува условите за вршење на рабо-
тата, определени со закон, актот на работодавачот, од-
носно условите барани од страна на работодавачот. 

(2) Работодавачот е должен со акт да ги определи 
посебните услови за вршење на работата на секое пое-
динечно работно место.  Оваа обврска не се однесува 
на помалите работодавачи. 

(3) Инвалидот кој е оспособен за одделни работи, се 
смета дека има здравствена способност за склучување 
на договор за вработување за тие работи. 
 

Странски државјани и лица 
без државјанство 

 
Член 20 

(1) Странски државјани или лица без државјанство 
можат да склучат договор за вработување, ако ги ис-
полнуваат условите определени со овој и со друг посе-
бен закон, со кој се уредува вработување на странци. 

(2) Ако се склучи договор за вработување во спро-
тивност со ставот (1) на овој член се смета дека догово-
рот е ништовен. 

 
Договорна слобода 

 
Член 21 

Работодавачот има право на слободно одлучување, 
со кој кандидат кој ги исполнува пропишаните догово-
рени, односно од работодавачот барани услови за вр-
шење на работата (во натамошниот текст: услови за вр-
шење на работата), почитувајќи ги законските забрани, 
ќе склучи договор за вработување. 

 
III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА СТРАНИТЕ ПРИ 

СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
 

Начин на обезбедување на потребата 
од работници 

 
Член 22 

(1) Работодавачот потребата од работници ја обез-
бедува преку: 

1) огласување на јавен оглас во дневниот печат на 
товар на работодавачот; 

2) објавување во службата надлежна за посредување 
при вработување, без наплата, во согласност со закон; 

3) посредување на службата надлежна за посреду-
вање при вработување преку упатување на лица за вра-
ботување од евиденцијата на невработените лица и 

4) агенција за посредување при вработување со нап-
лата од работодавачот, во согласност со закон. 

(2) Во јавна установа, јавно претпријатие и друго 
правно лице што врши дејност на јавна служба, орган 
на државната власт и орган на единицата на локалната 
самоуправа, при вработувањето се применува начелото 
на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници во Република Македонија, 
односно во единиците на локалната самоуправа, без да 
се нарушат критериумите на стручност и компетент-
ност. 

(3) Во јавна установа, јавно претпријатие и друго 
правно лице што врши дејност на јавна служба, орган 
на државната управа и орган на единицата на локална-
та самоуправа, потреба од работник се обезбедува со 
објавување на јавен оглас во најмалку два дневни вес-
ника од кои најмалку во по еден од весниците што се 
издаваат на македонски јазик и во весниците што се из-
даваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од ма-
кедонскиот јазик. 
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(4) По исклучок, работодавачот од ставот (2) на 
овој член, за итни и неодложни работи, работен однос 
може да се заснова и без јавно огласување, но најмногу 
до 30 дена, со посредување на службата надлежна за 
посредување при вработување. 

 
Објавување на слободни 

работни места 
 

Член 23 
(1) Кога работодавачот вработува работници по пат 

на јавен оглас, е должен во јавниот оглас да ги наведе 
условите што се бараат за вршење на работата , рокот 
за пријавување, кој не смее да биде пократок од пет ра-
ботни дена и рокот во кој работодавачот по истекот на 
рокот за пријавување ќе изврши избор, доколку со друг 
закон поинаку не е определено. 

(2) За објавување се смета, исто така, и објавување-
то во просториите на службата надлежна за посредува-
ње при вработување. 

(3) Ако работодавачот го објавува слободното ра-
ботно место и во средствата за јавно информирање, ро-
кот за пријавување започнува да тече од денот на пос-
ледното објавување. 
 

Полова еднаквост при објавување 
на слободни работни места 

 
Член 24 

(1) Работодавачот не смее слободното работно ме-
сто да го објави само за мажи или само за жени, освен 
ако определениот пол е неопходен услов за вршење на 
работата. 

(2) Објавувањето на слободното работно место не 
смее да сугерира дека работодавачот дава кај вработу-
вањето предност на определен пол, освен во исклучо-
кот од ставот (1) на овој член. 

 
Права и обврски на 

работодавачот 
 

Член 25 
(1) Работодавачот смее да бара од кандидатот само 

приложување на докази за исполнување на бараните 
услови за вршење на работите. 

(2) Работодавачот при склучувањето на договорот 
за вработување  не смее да бара податоци, коишто не 
се во непосредна врска со работниот однос. 

(3) Работодавачот не смее да го условува склучува-
њето на договорот за вработување со податоци од ста-
вот (2) на овој член. 

(4) При склучувањето на договорот за вработување 
работодавачот може да го провери знаењето, односно 
способноста на кандидатот за вршење на работата за 
којашто се склучува договорот за вработување. 

(5) При склучување на договор за вработување кан-
дидатот не е должен да достави доказ за здравствената 
способност, освен ако работодавачот на своја сметка го 
испрати на здравствен преглед. 

(6) Проверката на знаењето, односно способноста 
на кандидатот или утврдување на здравствените спо-
собности на кандидатот не смеат да се однесуваат на 
околностите коишто не се во непосредна врска со рабо-
тата на работното место за коешто се склучува догово-
рот за вработување. 

(7) Работодавачот мора пред склучувањето на дого-
ворот за вработувањето да го запознае кандидатот со 
работата, условите на работа, како и правата на работ-
ниците кои се поврзани со вршењето на работата на ра-
ботното место за коешто се склучува договорот за вра-
ботување. 

Права и обврски на кандидатот 
 

Член 26 
(1) При склучувањето на договорот за вработување 

кандидатот е должен да му достави на работодавачот 
докази за исполнување на условите за вршење на рабо-
тата и да го извести за сите нему познати факти, значај-
ни за работниот однос, како и  за болестите или други 
околности кои можат како било да го оневозможат или 
суштествено да го ограничат при извршувањето на об-
врските на договорот, или можат да го загрозат живо-
тот или здравјето на лицата со кои при извршувањето 
на своите обврски доаѓа во контакт.  

(2) Кандидатот не е должен да одговара на праша-
њата кои не се во непосредна врска со работниот од-
нос. 

 
Права на неизбраните кандидати 

 
Член 27 

(1) Работодавачот мора во рок од осум дена од де-
нот на склучувањето на  договорот за вработување пис-
мено да го извести кандидатот кој не е избран дека не е 
избран и кој кандидат е избран. 

(2) Работодавачот е должен на кандидатот кој не е 
избран  во  рок од три дена да му ги врати сите доку-
менти што му ги доставил како доказ за исполнување 
на бараните услови за вршење на работата. 

 
Содржина на договорот за вработување 

 
Член 28 

(1) Договорот за вработување особено содржи: 
1) податоци за договорните страни, нивното живеа-

лиште, односно седиште; 
2) датум на стапување на работа; 
3) назив на работното место, односно податоци за 

видот на работата за којашто работникот склучува до-
говор за вработување, со краток опис на работата што 
ќе ја врши според договорот за вработување; 

4) место на вршење на работата. Ако не е наведено 
точното место, се смета дека работникот ја врши рабо-
тата во седиштето на работодавачот; 

5) време на траење на работниот однос, кога е склу-
чен договор за определено време; 

6) одредба за тоа дали се работи за работен однос 
со полно или пократко работно време; 

7) одредба за дневно или неделно редовно работно 
време и распоредување на работното време; 

8) одредба за висината на основната плата, која му 
припаѓа на работникот за вршење на работата според 
закон, колективен договор и договорот за вработување; 

9) одредба за другите надоместоци кои му припаѓа-
ат на работникот за вршење на работата  според закон 
и колективен договор; 

10) одредба за годишниот одмор, односно начинот 
за определување на годишниот одмор и 

11) наведување на општите акти на работодавачот 
во кои се определени условите на работа на работни-
кот. 

(2) Договорот за вработување може да содржи и 
други права и обврски определени со овој и друг закон 
и колективен договор. 

(3) Во договорот за вработување во однос на одделни 
прашања, страните можат да се повикаат на закони, коле-
ктивни договори и акти на работодавачот. 
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Невалидни одредби на договорот 
за вработување 

 
Член 29 

(1) Одредбата во договорот за вработувањето која-
што е во спротивност со општите одредби за правата, 
обврските и одговорностите на договорните страни, 
определени со закон, колективен договор, односно акт 
на работодавачот е ништовна од моментот на склучу-
вањето на договорот. 

(2) Одредбите на закон, колективните договори, од-
носно општите акти на работодавачот, со коишто била 
делумно одредена содржината на договорот за врабо-
тување, се составен дел на овој договор и го дополну-
ваат или непосредно се применуваат. 

 
IV. ОБВРСКИ НА РАБОТНИКОТ 

 
Обврски на работникот во врска 

со вршење на работа 
 

Член 30 
(1) Работникот е должен совесно да ја извршува ра-

ботата на работното место за коешто склучил договор 
за вработување, во време и на место, коишто се опреде-
лени за извршување на работата, почитувајќи ја орга-
низацијата на работа и деловната активност на работо-
давачот. 

(2) Во случаите определени со закон и колективен 
договор, работникот е должен да врши и друга работа 
која не е предвидена со договорот за вработување, ако е 
во рамките на степенот на неговата стручна подготовка. 

 
Почитување на упатствата 

на работодавачот 
 

Член 31 
Работникот е должен да ги почитува барањата и 

упатствата на работодавачот во врска со исполнување-
то на работните обврски од работниот однос. 
 

Почитување на прописите за 
заштитата при работата 

 
Член 32 

(1) Работникот е должен да ги почитува и спроведу-
ва прописите за заштитата при работа, да го заштити 
својот живот и здравје, како и здравјето и животот на 
другите лица. 

(2) Работникот има право да одбие да работи ако му 
се заканува непосредна опасност по животот или зд-
равјето, поради неспроведување на пропишаните мер-
ки на заштита при работа. 

 
Обврска на известување  

Член 33 
(1) Работникот е должен да го известува работода-

вачот за суштинските околности кои влијаат, односно 
би можеле да влијаат на исполнувањето на неговите 
договорни обврски. 

(2) Работникот е должен да го известува работода-
вачот за сите заканувачки опасности по животот или 
здравјето или за настанување на материјална штета, 
што ги дознал при работата и кои би можеле да наста-
нат кај работодавачот или трети лица. 
 

Забрана на штетно однесување  
Член 34 

Работникот е должен да се воздржува од сите по-
стапки кои со оглед на природата на работата што ја 
врши кај работодавачот, се штетни или би ги повреди-
ле интересите на работодавачот. 

Обврска на чување на деловна тајна 
 

Член 35 
(1) Работникот не смее да ги искористи за своја 

сопствена употреба или да ги предаде на трето лице 
податоците што се сметаат за деловна тајна на работо-
давачот, кои како такви со посебен акт ќе ги определи 
работодавачот и кои му биле доверени на работникот 
или со кои бил запознат на друг начин.  

(2) Работникот е одговорен за издавање на деловна 
тајна, ако знаел или би морал да знае за таквото својст-
во на податоците. 
 

Конкурентска забрана - законска забрана 
на конкурентското дејствување 

 
Член 36 

(1) За времетраењето на работниот однос работни-
кот не смее без согласност на работодавачот за своја 
или на туѓа сметка да врши или склучува работи кои 
спаѓаат во дејноста на работодавачот и значат или би 
можеле да значат конкуренција на работодавачот. 

(2) Работодавачот може да бара обештетување на ште-
тата, настаната со постапувањето на работникот спротив-
но од ставот (1) на овој член, во рок од три месеца од де-
нот кога дознал за вршењето на работата или склучување-
то на зделката, односно во рок од две години од довршу-
вањето на работата или склучувањето на зделката. 

 
Конкурентска клаузула - договорна забрана 

на конкурентското дејствување 
 

Член 37 
(1) Ако работникот при своето работење или во вр-

ска со работата се здобива со технички, производни 
или деловни знаења и деловни врски,  може во догово-
рот за вработување, работникот и работодавачот, да 
договорат забрана за вршење на конкурентско дејству-
вање по престанувањето на работниот однос (конку-
рентска клаузула). 

(2) Конкурентската клаузула може да се договори 
најдолго за период од две години по престанувањето на 
договорот  за вработување и тоа само во случаите кога 
на работникот му престанува договорот за вработување 
по негова волја или вина.  

(3) Конкурентската клаузула не смее да ја исклучи 
можноста за вработување на работникот.  

(4) Ако конкурентската клаузула не е изразена во 
писмена форма, се смета дека не е договорена.  

 
Надоместок за почитување на 
конкурентската клаузула 

 
Член 38 

(1) Ако почитувањето на конкурентската клаузула 
од членот 37 став (1) на овој закон, му оневозможи со-
одветна заработка на работникот,  работодавачот е дол-
жен за сето време на почитувањето на забраната да му 
исплатува паричен надоместок на работникот. 

(2) Паричниот надоместок за почитување на конку-
рентската забрана мора да се определи со договорот за 
вработување и месечно може да изнесува најмалку по-
ловина од просечната плата на работникот во послед-
ните три месеца пред престанувањето на договорот за 
вработување.  

 
Престанување на конкурентската 

клаузула 
 

Член 39 
(1) Работодавачот и работникот можат да се догово-

рат за престанување на важноста на конкурентската 
клаузула. 
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(2) Ако работникот го откаже договорот за вработу-
вање, бидејќи работодавачот ги крши одредбите на до-
говорот за вработување, конкурентската клаузула  пре-
станува да важи, ако работникот во рок од еден месец 
од денот на престанувањето на договорот за вработува-
ње, на работодавачот му предаде писмена изјава дека 
не го обврзува договорот. 

 
V.  ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧОТ 

 
Обезбедување на работа 

 
Член 40 

(1) Работодавачот е должен на работникот да му 
обезбеди работа, за којашто страните се договориле во 
договорот за вработување. 

(2) Ако поинаку не е договорено, работодавачот на 
работникот е должен да му ги обезбеди сите потребни 
средства и работен материјал, за да може непречено да 
ги исполнува своите обврски и да му овозможи слобо-
ден пристап до деловните простории. 

 
Обврска на плаќање за вршење 

на работата 
 

Член 41 
Работодавачот е должен на работникот да му обез-

беди соодветно плаќање за вршењето на работата во 
согласност со одредбите од членовите 105 до 114 на 
овој закон. 

 
Обврска на обезбедување на безбедни 

работни услови 
 

Член 42 
Работодавачот мора да обезбеди услови за безбедност 

на животот и здравјето на работниците во согласност со 
посебните прописи за заштита  при работата. 
 

Обврска за штитење на личноста 
на работникот 

 
Член 43 

(1) Работодавачот е должен да ја штити и почитува 
личноста и достоинството на работникот, како и да во-
ди сметка и да ја штити приватноста на работникот. 

(2) Работодавачот е должен да обезбеди ниеден ра-
ботник да не биде жртва на вознемирување и полово 
вознемирување.  
 

Заштита на личните податоци 
на работникот 

 
Член 44 

(1) Личните податоци на работниците можат да се 
собираат, обработуваат, употребуваат и доставуваат на 
трети лица само ако е тоа определено со овој или друг 
закон или ако е тоа потребно заради остварување на 
правата и обврските од работниот однос или во врска 
со работниот однос. 

(2) Личните податоци на работниците може да ги 
собира, обработува, употребува и доставува на трети 
лица само работодавачот или работникот, кого работо-
давачот за тоа посебно го овластил. 

(3) Личните податоци на работниците, за чие соби-
рање не постои повеќе законска основа, мораат веднаш 
да се избришат и да престанат да се употребуваат. 

(4) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член се 
однесуваат и за личните податоци на кандидатите за 
вработување. 

Мирување на правата и обврските 
од договорот за вработување 

 
Член 45 

(1) 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 вр-
шење на цивилна служба со надомест, притвор и во 
други случаи  определени со закон, времено престане 
да ја врши работата, договорот за вработување не пре-
станува да важи и работодавачот не смее да го откаже 
освен ако е поведена постапка за престанување на ра-
ботодавачот, за кој период договорот мирува. 

(2) За време на мирување на  договорот за вработу-
вање, мируваат договорните и другите права, како и 
обврските од работниот однос коишто се непосредно 
поврзани со вршењето на работата. 

(3) Работникот има право и должност да се врати на 
работа најдоцна во рок од пет дена од денот на  преста-
нувањето на причината за мирување на договорот. Со 
тој ден престанува мирувањето на договорот.  

 
Договор за вработување на 

определено време 
 

Член 46 
(1) Договор за вработување може да се склучи на 

определено време за вршење на исти работи, со прекин 
или без прекин до пет години.   

(2) Договор за вработување на определено време за 
замена на привремено отсутен работник може да се 
склучи до враќање на привремено отсутниот работник. 

(3) Работниот однос заснован со договор за вработува-
ње на определено време, освен договорот за вработување 
за вршење на сезонска работа, се трансформира во рабо-
тен однос на неопределено време, ако работникот продол-
жи да работи по истекот на рокот од ставот (1) на овој 
член, под услови и на начин утврдени  со закон. 

 
Сезонска работа 

 
Член 47 

(1) Работникот кој по договор за вработување на 
определено време врши сезонски работи, односно ра-
бота во нееднакво распоредено работно време без пре-
кин најмалку три месеца во годината и притоа одрабо-
ти повеќе часови отколку што е одредено за работа со 
полно работно време, може да бара часовите да му се 
пресметаат во работни денови со полно работно време. 

(2) Според ставот (1) на овој член пресметаните ра-
ботни денови се внесуваат во работниот стаж на работ-
никот, како да ги поминал на работа. При што вкупни-
от работен стаж во календарската година не смее да 
надмине 12 месеца. 
 

Договор за вработување со 
скратено работно време 

 
Член 48 

(1) Договор за вработување може да се склучи, исто 
така, и за работно време пократко од полното работно 
време (скратено работно време). 

(2) За  скратено работно време се смета времето  
кое е пократко од полното работно време кај работода-
вачот. 

(3) Работникот кој склучил договор за вработување 
со скратено работно време, има договорни и други пра-
ва и обврски од работниот однос како работникот кој 
работи полно работно време и ги остварува пропорцио-
нално на времето, за кое што склучил договор за врабо-
тување, освен тие за  кои со  закон поинаку е определе-
но. 
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(4) Работникот има право на годишен одмор  со ми-
нимално времетраење од десет работни дена. 

(5) Ако во договорот за вработување поинаку не е 
определено, работодавачот на работникот кој работи со 
скратено работно време, не смее да му наложи на ра-
ботникот да работи подолго од  договореното работно 
време, освен во случаите од членот 119 на овој закон. 

 
Договор за вработување со скратено 
работно време со повеќе работодавачи 

 
Член 49 

(1) Работникот може да склучи договор за вработу-
вање со скратено работно време со повеќе работодава-
чи и така  да го постигне полното работно време опре-
делено со законот. 

(2) Работникот е должен да се договори со работо-
давачите за работното време, начинот на користењето 
на годишниот одмор и другите отсуства од работа. 

(3) Работодавачите, кај кои е вработен работникот 
со скратено работно време, се должни на работникот 
да му обезбедат истовремено користење на годишниот 
одмор и други отсуства од работа, освен ако тоа не би 
им предизвикало штетни последици. 

(4) Обврските на работодавачот и работникот од 
ставот (2) на овој член се составен дел на договорот за 
вработување со скратено работно време. 
 

Договор за вработување со вршење 
на работа дома 

 
Член 50 

(1) Како вршење на работа дома се смета работа ко-
ја работникот ја врши во својот дом или во простории 
по свој избор што се надвор од деловните простории на 
работодавачот. 

(2) Со договорот за вработување со вршење на ра-
бота дома работодавачот и работникот можат да  се до-
говорат, работникот да ја врши работата којашто спаѓа 
во дејноста на работодавачот или која е потребна за из-
вршување на дејноста на работодавачот дома. 

(3) Работодавачот е должен договорот за вработува-
ње за вршење на работа дома да му го достави на инс-
пекторот на трудот, во рок од три дена од денот на  
склучувањето на договорот. 

(4) Правата, обврските и условите кои зависат од 
природата на работата дома, се уредуваат меѓу работо-
давачот и работникот со договорот за вработување. 

(5) Работникот има право на надомест за употреба-
та на своите средства за работата дома. Висината на на-
доместокот ја определуваат работодавачот и работни-
кот во договорот за вработување. 

(6) Работодавачот е должен да обезбеди безбедни 
услови за заштита при работа дома. 
 

Забрана на работа дома 
 

Член 51 
Инспекторот на трудот може на работодавачот да 

му го забрани организирањето на работа дома, ако ра-
ботата дома е штетна за работниците кои работат дома, 
или за животната и работната средина каде што се вр-
ши работата. 

 
Работи коишто не смеат да се вршат дома 

 
Член 52 

Со закон или друг пропис може да се определат ра-
боти кои не смеат да се вршат како работа дома. 

Договор за вработување на куќни 
помошници 

 
Член 53 

(1) Договор за вработување може да се склучи за 
вршење работи на куќни помошници. 

(2) Со договорот за вработување од ставот (1) на 
овој член може да се договори обезбедувањето сместу-
вање и исхрана на работникот кај работодавачот да 
претставува дел од платата на работникот, кој дел во 
договорот мора да е изразен во пари. 

(3) Договорот од ставот (1) на овој член се заверува 
во службата надлежна за посредување за вработување. 

(4) Најмалиот износ на заработувачка кој задолжи-
телно се пресметува и исплатува во пари се утврдува 
во договорот за вработување и не може да биде помал 
од 50% од заработувачката на работникот. 

 
Договор за вработување на деловни лица  

(менаџерски договор) 
 

Член 54 
Ако договор за вработување склучуваат деловните 

лица (менаџери), во договорот за вработување страните 
можат поинаку да ги уредат правата, обврските и одго-
ворностите од работниот однос особено за: 

1) условите и ограничувањата на работниот однос 
на определено време; 

2) работното време; 
3) обезбедувањето на дневен и годишен одмор; 
4) плаќањето на работата и 
5) престанувањето на важноста на договорот за вра-

ботување. 
 

Остварување на правата и обврските 
од работен однос на работоводниот орган (менаџер) 

 
Член 55 

Работоводниот орган (менаџер), правата и обвр-
ските од работен однос, за времето додека е имену-
ван, односно избран на таа должност, ги остварува 
кај работодавачот кај кого е именуван, односно из-
бран според одредбите на овој закон и друг закон, 
колективен договор и договорот за вработување. 
 

VI. ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ, ВОЛОНТЕРСКИ 
СТАЖ И ПРОБНА РАБОТА 

 
Вршење на приправнички стаж 

 
Член 56 

(1) Со закон, друг пропис или колективен договор 
на ниво на дејноста може да се одреди, да се склучува 
договор за вработување како приправник, кој за првпат 
започнува да врши работа соодветна на видот и степе-
нот на своето стручно образование, заради оспособува-
ње за самостојно вршење на работата во работниот од-
нос. 

(2) Чиракот кој успешно ја завршил програмата 
на професионалното оспособување е оспособен за 
самостојно вршење на работата во работниот од-
нос, соодветно на неговото професионално оспосо-
бување. 
 

Траење на приправничкиот стаж 
 

Член 57 
(1) Приправничкиот стаж може да трае најмногу ед-

на година, ако со закон поинаку не е определено. 
(2) Приправничкиот стаж може сразмерно да се 

продолжи, ако приправникот работи со пократко ра-
ботно време од полното работно време, но најмногу за 
шест месеца. 
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(3) Траењето на приправничкиот стаж се продолжу-
ва за времето на оправданото отсуство од работа, кое 
трае подолго од 20 работни дена, освен за времето на 
годишниот одмор. 

(4) Траењето на приправничкиот стаж може да се 
скрати на предлог на одговорното лице, но најмногу до 
една третина од првобитно одреденото траење. 

 
Изведување на приправничкиот стаж 

 
Член 58 

(1) За времетраење на приправничкиот стаж работо-
давачот е должен на приправникот според програмата 
да му обезбеди оспособување за самостојно вршење на 
работата. 

(2) Со закон, друг пропис или колективен договор 
на ниво на дејноста се одредува траењето и текот на 
вршењето на приправничкиот стаж, како и програма и 
начин на следење и оценување на приправничкиот 
стаж. 

(3) На крајот на приправничкиот стаж, приправни-
кот мора да полага испит, којшто е составен дел на 
приправничкиот стаж и се полага пред истекувањето 
на приправничкиот стаж. 

 
Ограничување на отказ на приправникот 

од страна на работодавачот 
 

Член 59 
За времетраење на приправничкиот стаж работода-

вачот не смее на приправникот да му го откаже догово-
рот за вработување, освен  во случај на спроведување 
постапка за престанување на работодавачот. 

 
Пробна работа 

 
Член 60 

(1) При склучување на договорот за вработување 
работникот и работодавачот можат да се договорат за 
пробна работа. 

(2) Во договорот за вработување покрај сите права 
и обврски од работен однос се утврдува висината на 
платата и времетраењето на пробната работа, кое не 
може да биде подолго од шест месеца.  Пробната рабо-
та може да се продолжи во случај на оправдано отсус-
тво од работа (болест и слично). 

(3)  Во времетраењето на пробната работа работни-
кот може да го откаже договорот за вработување со 
отказен рок од три работни дена. 

(4) Врз основа  на оцената за неуспешно завршената 
пробна работа работодавачот може по изминувањето 
на пробната работа да го откаже договорот за вработу-
вање. 

 
Волонтерски стаж 

 
Член 61 

(1) Ако волонтерскиот стаж е услов за полагање на 
стручен испит или за самостојно вршење на дејност, во 
согласност со посебен закон,  треба да се врши со склу-
чување на  договор за волонтерски стаж, меѓу  работо-
давачот и волонтерот. За волонтерот се применуваат 
одредбите на овој закон за траење и изведување на 
приправничкиот стаж, за ограничување на работното 
време, дневната пауза и одморите, одговорноста за обе-
штетување, како и обезбедување на заштитата  при ра-
бота,  во согласност со закон.  

(2) Договорот за изведувањето волонтерски стаж 
мора да биде склучен во писмена форма, а копија од 
истиот во рок од три дена од потпишувањето, мора да 
се достави до инспекцијата на трудот. 

Начини на престанување на важноста 
на договорот за вработување 

 
Член 62 

Договорот за вработување престанува да важи: 
1) со изминување на времето за коешто бил склу-

чен; 
2) со смрт на работникот или работодавачот (фи-

зичко лице); 
3) поради престанување на работодавачот согласно 

со закон; 
4) со спогодбено раскинување; 
5) со отказ; 
6) со судска пресуда и 
7) во други случаи утврдени со закон. 
 

Враќање на документи и 
издавање потврда 

 
Член 63 

(1) При престанување на работниот однос работодава-
чот е должен, најдоцна во рок од три дена, да му ги врати 
на работникот сите негови документи и да му издаде по-
тврда за видот на работата што ја вршел. 

(2) Работодавачот не смее во потврдата да наведе 
ништо што би му го отежнало на работникот склучува-
њето на нов договор за вработување. 

 
Престанување на важноста на договорот за  
вработување на определено работно време 

 
Член 64 

Договорот за вработување на определено работно 
време престанува да важи со изминувањето на рокот за 
којшто бил склучен, односно кога договорената работа 
е завршена или со престанувањето на причината, зара-
ди којашто бил склучен. 
 
Престанување на важноста на договорот за вработу-

вање поради смрт на работникот, односно 
работодавачот (физичко лице) 

 
Член 65 

(1) Договорот за вработување престанува да важи 
со смртта на работникот. 

(2) Договорот за вработување престанува да важи 
со смртта на работодавачот (физичко лице). 

 
Престанување на важноста на договорот за вработу-
вање поради поведување постапка за престанок на 

работодавачот 
 

Член 66 
Во случаи на отворање на постапка за престанок 

на работодавачот, престанува да важи договорот за 
вработување на работникот, во согласност со закон. 
 

Права на работниците 
 

Член 67 
(1) Работниците на кои работодавачот не им испла-

тил плата и не им уплатил придонеси од плата три ме-
сеца последователно, имаат право да покренат иници-
јатива пред надлежен суд за престанок на работодава-
чот. 

(2) На работниците на кои, заради отворање на  по-
стапка за престанок на работодавачот, им престанува 
работниот однос во согласност со закон, им се обезбе-
дува и право на исплата на:  

1) нето плати, придонеси од плата за пензиско и ин-
валидско осигурување и надоместоци за периодот од 
последните три месеца пред отворањето на постапката 
за престанок на работодавачот; 
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2) обештетување за повредите при работа, коишто 
работникот ги претрпел кај работодавачот, како и за 
професионални заболувања и 

3) неисплатен надоместок на плата за времетраење-
то на неискористениот годишен одмор за тековната ка-
лендарска година. 

 
Промена на работодавачот 

 
Член 68 

(1) Сите права, обврски и одговорности од догово-
рот за вработување и работен однос преминуваат на 
новиот работодавач во случаите кога ќе настанат ста-
тусни измени. 

(2) Сите права, обврски и одговорности на вработе-
ните работници од ставот (1) на овој член новиот рабо-
тодавач е должен да ги обезбеди најмалку за една годи-
на, односно до истекот  на договорот за вработување, 
односно колективниот договор којшто го обврзувал 
претходниот работодавач. 

(3) Ако поради промена на работодавачот од обје-
ктивни причини се влошат правата од договорот за 
вработување и работникот затоа се откаже од догово-
рот за вработување, работникот има еднакви права, ка-
ко да го откажал договорот за вработување од деловни 
причини. При одредувањето на отказниот рок и право-
то на отпремнина се зема предвид работниот стаж кај 
двајцата работодавачи. 

(4) Претходниот и новиот работодавач на работни-
кот солидарно му се одговорни во обештетувањето за 
сите побарувања, настанати заради отказот од ставот 
(3) на овој член. 

(5) Ако работодавачот времено ја пренесе врз осно-
ва на правна зделка (закуп, наем) целосната или дел од 
дејноста на друг работодавач, преминуваат работници-
те по престанувањето на важноста на правната зделка 
назад кон првиот работодавач или кон новиот работо-
давач - преземач на дејноста. 
 

Раскинување на договорот за вработување 
со спогодба 

 
Член 69 

(1) Договорот за вработување страните можат кога 
било да го раскинат со писмена спогодба која мора да 
содржи одредба за последиците, коишто настануваат за 
работникот поради договорното раскинување при ос-
тварувањето на правата врз основа на осигурување за 
случај на невработеност. 

(2) Спогодбата од ставот (1) на овој член која не е 
склучена во писмена форма е ништовна. 
 
VII. ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУ-
ВАЊЕ СО ОТКАЗ ОД СТРАНА НА РАБОТНИКОТ И 

РАБОТОДАВАЧОТ 
 
Откажување на договорот за вработување 

со и без отказен рок 
 

Член 70 
(1) Договорните страни можат да го откажат дого-

ворот за вработување со отказен рок. 
(2) Во случаите определени со закон, договорните 

страни можат да го откажат договорот за вработување 
без отказен рок. 

(3) Секоја од страните може да го откаже договорот 
за вработување само во целост. 

Дозволеност на отказ 
 

Член 71 
(1) Работникот може да го откаже договорот за вра-

ботување ако писмено изјави дека сака да го откаже 
договорот за вработување. 

(2) Работодавачот може да го откаже договорот за 
вработување, само ако постои основана причина за 
отказ поврзана за однесувањето на работникот (лична 
причина на страна на работникот) или ако причината е 
заснована на потребите на функционирањето на рабо-
тодавачот (деловна причина). 

(3) Работникот и работодавачот можат да го отка-
жат  договорот за вработување во случаи, односно од 
причини определени со закон, колективен договор, 
правилата за работниот ред и дисциплина и договорот 
за вработување. 

(4) Отказот на договорот за вработување, кој работ-
никот директно или индиректно го ставаат во понепо-
волна положба по кој било од основите на членот 6 од 
овој закон, е ништовен од моментот на врачувањето на 
отказот. 

 
Причина и обврска за докажување 

 
Член 72 

Ако работодавачот го откажува договорот за врабо-
тување, е должен да го наведе основот за отказот, утвр-
ден со закон, колективен договор и акт на работодава-
чот и да ја докаже основаноста на причината која го 
оправдува отказот. 

 
Постапка пред отказот поради вина на 

страната на работникот 
 

Член 73 
Пред откажување на договорот за вработување од 

причина поради вина на работникот, работодавачот 
мора писмено да го предупреди работникот за неис-
полнувањето на обврските и можноста на отказ во слу-
чај на натамошни кршења на истите. 

 
Форма и содржина на отказот 

 
Член 74 

(1) Отказот на договорот за вработување задолжи-
телно се изрекува во писмена форма. 

(2) Работодавачот е должен писмено да го образло-
жи откажувањето на договорот, како и да му укаже  на  
работникот на правната заштита и да го запознае со не-
говите права од осигурување во случај на невработе-
ност, согласно со закон. 
 

Врачување на отказот 
 

Член 75 
(1) Отказот на договорот за вработување мора да и 

биде врачен на договорната страна, на која и се отка-
жува договорот за вработување. 

(2) Отказот на договорот за вработување работода-
вачот е должен да му го врачи лично на работникот 
по правило во просториите на работодавачот, односно 
на адресата на живеалиштето, односно престојували-
штето од кое работникот дневно доаѓа на работа. 

(3) Ако работникот не може да се пронајде на адре-
сата на престојувалиштето од кое дневно доаѓа на ра-
бота (освен во случаите на оправдано отсуство од рабо-
та) или нема трајно или времено престојувалиште во 
Република Македонија или одбие врачување, откажу-
вањето на договорот за вработување се објавува на ог-
ласната табла во седиштето на работодавачот. По из-
минувањето на осум работни дена од објавувањето на 
огласната табла се смета дека врачувањето е извршено. 
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Основани причини за отказ 
 

Член 76 
(1) Работодавачот може на работникот да му го 

откаже договорот за вработување, кога не е можно про-
должување на работниот однос, ако: 

1) работникот заради своето однесување, недоста-
ток на знаења или можности или заради неисполнува-
ње на посебните услови определени со закон, не е спо-
собен да ги извршува договорните или други обврски 
од работниот однос (лична причина) или 

2) работникот ги крши договорните обврски или дру-
ги обврски од работниот однос (причина на вина) и 

3) престане потребата од вршење на одредена рабо-
та под условите наведени во договорот за вработување 
заради економски, организациони, технолошки, стру-
ктурни или слични причини на страна на работодава-
чот (деловни причини). 

 
Неосновани причини за отказ 

 
Член 77 

Неосновани причини за откажување на договорот 
за вработување се:  

1) членство на работникот во синдикат или учество 
во синдикални активности во согласност со закон и ко-
лективен договор; 

2) поднесување на тужба или учество во постапка 
против работодавачот заради потврдување на кршење 
на договорните и други обврски од работниот однос 
пред арбитражни, судски и управни органи; 

3) одобрено отсуство заради болест или повреди, 
бременост, раѓање и родителство и нега на член на се-
мејството; 

4) користење на одобрено отсуство од работа и го-
дишен одмор;  

5) отслужување или дослужување на воен рок или 
воена вежба и 

6) други случаи на мирување на договорот за врабо-
тување утврдени со овој закон. 

 
Понуда на нов променет договор 

пред отказ 
 

Член 78 
(1) Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

договорот за вработување, се применуваат и во случа-
јот кога работодавачот го откажува договорот за врабо-
тување и на работникот истовремено му предлага склу-
чување на нов променет договор за вработување. 

(2) Работникот мора да се изјасни за новиот проме-
нет договор за вработување во рок од 15 дена од денот 
на приемот на понудата. 

(3) Ако работникот во случајот од ставот (1) на овој 
член ја прифати понудата на работодавачот, нема пра-
во на отпремнина поради престанување на претходни-
от договор за вработување, а го задржува правото да ја 
оспорува пред надлежниот суд основаноста на причи-
ната за промена на договорот за вработување. 
 
Откажување на договорот за вработување од лични 

причини на страна на работникот 
 

Член 79 
Работодавачот може да му го откаже договорот за 

вработување од лични причини на страна на работни-
кот, ако работникот не ги извршува работните обврски 
утврдени со закон, колективен договор, акт на работо-
давачот и договорот за вработување, или ако ги крши 
работниот ред и дисциплина. 

Услови за откажување на договорот за вработување 
од лични причини на страна на работодавачот 

 
Член 80 

Работодавачот може да му го откаже договорот 
за вработување на работникот од лични причини на 
страна на работникот, ако на работникот му се обез-
бедени потребните услови за работа и му се дадени 
соодветни упатства, насоки или писмено предупре-
дување од работодавачот во врска со работата дека 
работодавачот не е задоволен од начинот на извршу-
вање на работните обврски и ако по даденото преду-
предување во рокот утврден од работодавачот, ра-
ботникот не го подобри своето работење.  

 
Откажување на договорот за вработување поради 

кршење на работниот ред и дисциплина или  
работните обврски со отказен рок 

 
Член 81 

(1) Работодавачот може да му го откаже договорот 
за вработување на работникот поради кршење на ра-
ботниот ред и дисциплина или неисполнување на обвр-
ските утврдени со закон, колективен договор, акт на 
работодавачот и договорот за вработување со отказен 
рок, особено ако: 

1) не ги почитува работниот ред и дисциплина спо-
ред правилата пропишани од страна на работодавачот; 

2) не ги извршува или несовесно и ненавремено ги 
извршува работните обврски; 

3) не се придржува кон прописите што важат за вр-
шење на работите на работното место; 

4) не се придржува на работното време, распоредот 
и користењето на работното време; 

5) не побара отсуство или навремено писмено не го 
извести работодавачот за отсуството од работа; 

6) поради болест или оправдани причини отсуству-
ва од работа, а за тоа во рок од 48 часа, писмено не го 
извести работодавачот; 

7) со средствата за работа не постапува совесно 
или во согласност со техничките упатства за работа; 

8) настане штета, грешка во работењето или загуба, 
а за тоа веднаш не го извести работодавачот; 

9) не ги почитува прописите за заштита при работа 
или не ги одржува средствата и опремата за заштита 
при работа; 

10) предизвикува неред и насилнички се однесува 
за време на работата и 

11) незаконски или неовластено ги користи средс-
твата на работодавачот. 

(2) Со закон, колективен договор и со правилата на 
работодавачот за работниот ред и дисциплина може да 
се утврдат и други случаи на кршење на работниот ред 
и дисциплина. 

(3) Правилата за работниот ред и дисциплина, рабо-
тодавачот е должен да ги истакне на видно место во ра-
ботните простории на работодавачот и да ги достави до 
синдикатот. 

 
Откажување на договорот за вработување поради 

кршење на работниот ред и дисциплина или  
работните обврски без отказен рок 

 
Член 82 

(1) Работодавачот може на работникот да му го 
откаже договорот за вработување без отказен рок во 
случаите на кршење на работниот ред и дисциплина 
или неисполнување на работните обврски утврдени со 
овој или друг закон, колективен договор, правилата за 
работниот ред и дисциплина и договорот за вработува-
ње, а особено ако работникот: 
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1) неоправдано изостане од работа три последова-
телни работни дена или пет работни дена во текот на 
една година; 

2) го злоупотреби боледувањето; 
3) не се придржува кон прописите за здравствена  

заштита, заштита при работа, пожар, експлозија, штет-
но дејствување на отрови и други опасни материи и ги 
повредува прописите за заштита на животната средина; 

4) внесува, употребува или е под дејство на алкохол 
и наркотични средства; 

5) стори кражба или во врска со работата намерно 
или од крајно невнимание предизвика штета на работо-
давачот и  

6) оддаде деловна, службена или државна тајна. 
(2) Со закон и колективен договор може да се утвр-

дат и други случаи на кршење на работниот ред и дис-
циплина и на работните обврски за кои работодавачот 
го откажува договорот за вработување без отказен рок. 

 
Отстранување од работа од кај работодавачот до 

донесување на одлука за отказ на 
договорот за вработување 

 
Член 83 

По оцена на работодавачот, со писмен налог на ов-
ластеното лице кај работодавачот, работникот се от-
странува од кај работодавачот со надоместок во висина 
на платата на работникот до донесувањето на одлуката 
за отказ на договорот за вработување, ако: 

1) работникот со своето присуство кај работодава-
чот го загрозува животот или здравјето на работниците 
или други лица или се оштетуваат средства од поголе-
ма вредност; 

2) присуството на работникот кај работодавачот 
штетно ќе се одразува врз работењето кај работодава-
чот; 

3) присуството на работникот оневозможува утвр-
дување на одговорноста за повреда на работните обвр-
ски и 

4) кога против работникот е покрената кривична 
постапка од надлежен орган за кривично дело сторено 
на работа или во врска со работата. 

 
Парична казна 

 
Член 84 

Во зависност од степенот на одговорноста на работ-
никот, условите под кои е направена повредата на ра-
ботните обврски и на работниот ред и дисциплина, по-
ранешната работа и однесување на работникот, тежи-
ната на повредата и нејзините последици, работодава-
чот може на работникот да му изрече парична казна, 
која не може да биде поголема од 15%  од последната 
исплатена месечна нето плата на работникот, во траење 
од еден до шест месеца. 

 
Форма на одлуката за откажување на договорот за 
вработување, односно на одлуката за паричната 

казна 
 

Член 85 
Одлуката за откажување на договорот за вработува-

ње, односно одлуката за изрекување на парична казна 
задолжително се дава во писмена форма, со образложе-
ние на основот и причината за откажување на догово-
рот за вработување, односно причината за  изрекување 
на паричната казна со правна поука. 

Надлежен орган за изрекување на отказ на 
договорот за вработување и на парична казна 

 
Член 86 

Одлуката за откажување на договорот за вработува-
ње и за изрекување на парична казна ја донесува рабо-
тодавачот или од него овластениот работник. 

 
Отказни рокови 

 
Член 87 

Работникот и работодавачот можат да го откажат 
договорот за вработување во законскиот или договорно 
определениот отказен рок. При одлучувањето страните 
мораат да го почитуваат минималниот рок на траење 
на отказниот рок, одреден со овој закон, колективниот 
договор на ниво на дејноста, односно на ниво на рабо-
тодавач. 

 
Минимални отказни рокови 

 
Член 88 

(1) Ако работникот го откажува договорот за врабо-
тување, отказниот рок е еден месец. Со договорот за 
вработување или со колективниот договор може да би-
де договорен подолг отказен рок, меѓутоа не подолг од 
три месеца. 

(2) Ако работодавачот го откажува договорот за вра-
ботување на поединечен работник или на помал број ра-
ботници отказниот рок е еден месец, а два месеца во 
случај на престанок на работен однос на повеќе од 150 
работници или 5% од вкупниот број работници кај рабо-
тодавачот пред престанокот на работниот однос.  

 
Течење на отказниот рок 

 
Член 89 

Отказниот рок започнува да тече наредниот ден од 
денот по врачувањето на одлуката за отказ на догово-
рот за вработување. 

 
Паричен надоместок наместо отказен рок 

 
Член 90 

(1) Работодавачот и работникот можат да се догово-
рат за паричен надоместок наместо отказен рок. 

(2) Ако е постигнат договор за паричен надоместок 
наместо отказен рок работодавачот е должен парични-
от надоместок на работникот за целиот отказен рок да 
му го исплати со доставувањето на отказот, со денот на 
престанокот на работниот однос. 

 
Приговор против одлуката за откажување на одлу-
ката за откажување на договорот за вработување 

без отказен рок или за отстранување од кај  
работодавачот 

 
Член 91 

Приговорот против одлуката за откажување на до-
говорот 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 из-
вршување одлуката за отказ, односно писмениот налог. 

 
Права и обврски на страните за време на отказниот 

рок 
 

Член 92 
(1) За време на отказниот рок, работодавачот е дол-

жен да му овозможи на работникот отсуство од четири 
часа во текот на работната недела заради барање на но-
во вработување. 
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(2) За време на отсуството од работа од ставот (1) 
на овој член работникот има право на надоместок на 
плата, согласно со колективен договор. 

 
Приговор против одлука за откажување на  
договорот за вработување со отказен рок 

 
Член 93 

(1) Против одлуката за отказ на договорот за врабо-
тување со отказен рок работникот има право на приго-
вор до органот на управување, односно работодавачот. 

(2) Приговорот се поднесува во рок од осум дена од 
денот на добивањето на одлуката за отказ на договорот 
за вработување. 

(3) Приговорот го одлага извршувањето на одлука-
та за отказ до донесувањето на конечната одлука по 
приговорот, која се донесува во рок од осум дена од де-
нот на поднесувањето на приговорот. 

(4) Кога не е донесена одлука по приговорот во ро-
кот 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. 

(5) По барање на работникот синдикатот може да го 
застапува работникот во постапка по приговор. 

 
Застареност 

 
Член 94 

(1) Отказ на договорот за вработување од лични 
причини на страна на работникот, работодавачот може 
да  му даде на работникот во рок од три месеца од де-
нот на дознавањето за фактите кои се основа за давање 
на отказот, односно во рок од шест месеца од денот на 
настапувањето на фактите кои се основа за давање на 
отказот. 

(2) Отказ на договорот за вработување, работодава-
чот може да му даде на работникот поради сторено 
кривично дело на работа или во врска со работата, нај-
доцна до истекот на рокот за застареност утврден во 
закон за стореното кривично дело. 

 
Обврски за известување при отказ 
на поголем број работници од 

деловни причини 
 

Член 95 
(1) Работодавачот за намерата, а најдоцна 30 дена 

пред донесувањето на одлука за престанок на работен 
однос на поголем број работници од деловни причини 
е должен за причините на престанувањето на потреби-
те од работата на работниците, за предвидениот број и 
категоријата на вишокот на работници и за предвиде-
ниот рок во кој ќе престане потребата од работата на 
работниците, да го извести репрезентативниот синди-
кат кај работодавачот, ако нема таков тогаш претстав-
никот на работниците и да се советува со нив за мож-
ните начини за спречување и ограничување на бројот 
на отказите и за можните мерки за спречување и убла-
жување на штетните последици. 

(2) За постапката на утврдувањето на престанува-
њето на потребата од работата на поголем број работ-
ници, по завршувањето на консултирањето од ставот 
(1) на овој член, за причините за престанување на по-
требите од работата на работниците, за предвидениот 
број и категоријата на вишокот на работниците како и 
за предвидениот рок, во кој што ќе престане потребата 
од работата на работниците, работодавачот е должен 
задолжително писмено да ја извести службата надлеж-
на за посредување при вработување, заради помош и 
услуги од посредување при вработувањето, согласно со 
закон.  

Права и обврски во случај на отказ 
од деловни причини 

 
Член 96 

(1) Работодавачот, пред да го откаже договорот за 
вработување од деловни причини (технолошки, еко-
номски, организациони и слични промени), поради кои 
престанува потребата од вршење на определена работа, 
може на работникот да му понуди:   

1) вработување кај друг работодавач без огласува-
ње,  со преземање и склучување договор за вработува-
ње за вршење на работи кои одговараат на неговата 
стручна подготовка, односно квалификација;  

2) стручно оспособување (обука, преквалификација 
или доквалификација за работа кај истиот или кај друг 
работодавач) или 

3) нов договор за вработување. 
(2) Одредбата од ставот (1) точки 1, 2 и 3 на овој 

член не се однесува за вработување од трговско друш-
тво, односно трговец поединец во државен орган, јавно 
претпријатие, јавна установа, единица на локалната са-
моуправа и градот Скопје, фондови, агенции, заводи и 
други правни лица основани со закон. 

 
Испратнина 

 
Член 97 

(1) Во случај на откажување на договорот за врабо-
тување од деловни причини, работодавачот е должен 
на работникот да му исплати испратнина, и тоа: 

1) до пет години поминати во работен однос - во 
висина од една нето плата;  

2) од пет до десет години поминати во работен од-
нос - во висина од две нето плати; 

3) од десет до 15 години поминати во работен од-
нос - во висина од три нето плати; 

4) од 15 до 20 години поминати во работен однос -  
во висина од четири нето плати; 

5) од 20 до 25 години поминати во работен однос - 
во висина од пет нето плати и 

6) над 25 години поминати во работен однос - во 
висина од шест нето плати. 

(2) Основица за пресметка на испратнината е про-
сечната нето плата на работникот во последните шест 
месеца пред отказот, но истата да не биде помала од 50 
% од просечната нето плата исплатена по работник во 
Републиката во последниот месец пред отказот. 

(3) Под работен однос, во смисла на ставот (1) од овој 
член, се смета времето поминато во работен однос кај ист 
работодавач и работниот однос кај претходниот работода-
вач, на кој поради настаната статусна промена, правен 
следбеник е последниот работодавач. 

(4) Испратнината се исплатува со денот на преста-
нокот на работниот однос. 

(5) Барањето, односно давањето на согласност за 
откажување од правото на испратнина од страна на ра-
ботодавачот, односно работникот се ништовни. 

 
Членот 98 е избришан. 

 
Отказ од страна на работодавачот 

 
Член 99 

Работодавачот може на работникот да му го откаже 
договорот за вработување, ако: 

1) на работникот со правосилна одлука му е забра-
нето да врши определени работи од работниот однос 
или ако му е изречена воспитна, заштитна или безбед-
носна мерка, поради која не може да врши работи по-
долго од шест месеца или ќе мора поради издржување 
на затворска казна да биде отсутен од работа повеќе од 
шест месеца и 

2) работникот не ја изврши успешно пробната работа. 
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Отказ од страна на работникот 
 

Член 100 
(1) Работникот може по истекот на три дена откако 

претходно писмено го предупредил работодавачот на 
исполнувањето на обврските, да му го откаже догово-
рот за вработување, ако: 

1) работодавачот повеќе од три месеца  не му обез-
бедува работа и така не му ја исплаќа определената 
плата; 

2) не му е овозможено вршење на работата заради 
одлука на надлежната инспекција  за забрана на врше-
ње на работниот процес или забрана на примена на 
средствата за работа подолго од 30 дена и работодава-
чот не му ја исплаќа законски определената плата; 

3) работодавачот најмалку три месеца исплаќа на-
малена плата за работата; 

4) работодавачот три пати последователно или во 
период од шест месеца не исплаќа плата за работата во 
законски, односно договорно определениот рок; 

5) работодавачот не ја обезбедува заштитата на ра-
ботникот при работа, а работникот претходно побарал 
отстранување на заканувачката непосредна и неизбеж-
на опасност за животот и здравјето; 

6) работодавачот го навредува и насилнички се од-
несува кон него или наспроти неговите предупредува-
ња не го спречува таквото однесување од страна на 
другите работници; 

7) работодавачот не му обезбедува еднаков третман 
со оглед на полот и 

8) работодавачот ништо не презел работникот да не 
стане жртва на полово вознемирување. 

(2) Работникот во случај на отказ заради однесува-
њата од ставот (1) на овој член има право на испратни-
на и на обештетување најмалку во висина на изгубена-
та плата за времето на отказниот рок. 

 
Забрана на отказ поради бременост, 

раѓање и родителство 
 

Член 101 
(1) Работодавачот не смее да го откаже договорот 

за вработување на работничките за време на бремено-
ста, раѓање и родителство  и отсуство поради нега и чу-
вање на деца. 

(2) Одредбата на ставот (1) од овој член се однесува 
и на случаите утврдени во членот 167 на овој закон. 

 
Престанување на важноста на договорот за  
вработување врз основа на судска пресуда 

 
Член 102 

(1) Ако судот донесе правосилна одлука со која е 
утврдено дека на работникот незаконски му престанал 
работниот однос, работникот има право да се врати на 
работа, ако тоа го бара. 

(2) Покрај враќањето на работа, работодавачот е 
должен на работникот да му исплати надомест на ште-
та, согласно со закон, колективен договор и договорот 
за вработување и да му уплати придонеси за задолжи-
телно социјално осигурување. 

(3) Надоместокот на штетата се намалува за изно-
сот на приходот кој работникот го остварил врз основа 
на работа, по престанокот на работниот однос. 

(4) Работникот кој го оспорува отказот може да ба-
ра судот, привремено, до завршувањето на спорот, да 
нареди негово враќање на работа. 

(5) Ако судот со правосилна одлука утврди дека на 
работникот незаконски му престанал работниот однос, 
а за работникот не е прифатливо да остане во работен 
однос, судот на барање на работникот ќе го определи 

денот на престанокот на работниот однос и ќе му досу-
ди надомест на штета, зависно од траењето на работни-
от однос, возраста, социјалната состојба и обврските за 
издржување кои ги има работникот. 

(6) Одлуката од ставот (1) на овој член судот може 
да ја донесе и на барање на работодавачот ако постојат 
околности кои оправдано укажуваат дека продолжува-
њето на работниот однос, со уважување на интересите 
на двете договорни страни, не е можен. 

(7) Работодавачот и работникот можат барањето за 
престанок на договорот за вработување да го поднесат 
до окончувањето на главната расправа пред првостепе-
ниот суд. 

 
Престанување на важноста на договорот за вработу-

вање поради утврдената трајна неспособност  
за работа 

 
Член 103 

Договорот за вработување престанува да важи ако 
под условите и на начин пропишани со закон е утврдено 
дека кај работникот дошло до губење на работната спо-
собност, со денот на доставувањето на правосилно ре-
шение за утврдување на изгубената работна способност. 

 
Прекин на договорот за работа поради 

возраст на работникот 
 

Член 104 
(1) Работодавачот го прекинува договорот за врабо-

тување на работникот кога работникот ќе наполни 64 
години возраст и 15 години пензиски стаж. 

(2) Работодавачот, на барање на  работникот од ста-
вот (1) може да му го продолжи договорот за вработу-
вање најмногу до 65 години возраст, доколку со закон 
поинаку не е утврдено. 

 
VIII. ПЛАЌАЊЕ НА РАБОТАТА 

 
Вид на плаќање 

 
Член 105 

(1) Работникот има право на заработувачка - плата, 
согласно со закон, колективен договор и договорот за 
вработување.  

(2) Плаќањето на работата по договорот за вработу-
вање мора да биде секогаш во парична форма.  При исп-
латата, работодавачот мора да го почитува најнискиот 
износ  определен со колективен договор, во согласност 
со закон, кој непосредно го обврзува работодавачот. 

(3) Платата е составена од основната плата, дел од 
платата за работната успешност и додатоците, ако со 
друг закон поинаку не е определено.  
 

Основна плата, работна успешност 
и додатоци 

 
Член 106 

(1) Основната плата се определува земајќи ги пред-
вид барањата на работното место, за кое работникот го 
склучил договорот за вработување. 

(2) Работната успешност на работникот се опреде-
лува земајќи ги предвид домаќинскиот однос, квали-
тетот и обемот на вршењето на работата, за којашто 
работникот го склучил договорот за вработување. 

(3) Додатоците се определуваат за посебните ус-
лови при работа, кои произлегуваат од распоредот 
на работното време и тоа за  работа во смени, работа 
во поделено работно време, ноќна работа, работа на 
дежурство, согласно закон продолжена работа, работа 
во ден на неделен одмор, работа во празници опре-
делени со закон и  додаток за работен стаж. 
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Најниска плата 
 

Член 107 
Платата на работникот за работа со полно работно 

време не може да биде пониска од најниската плата 
утврдена според закон и колективен договор.   

 
Еднакво плаќања на мажи и на жени 

 
Член 108 

(1) Работодавачот е должен за еднаква работа со ед-
накви барања на работното место да исплаќа еднаква 
плата на работниците без оглед на полот. 

(2) Одредбите на договорот за вработување, коле-
ктивниот договор, односно општиот акт на работодава-
чот, кои се во спротивност со ставот (1) на овој член, се 
ништовни.  

 
Ден на исплаќањето 

 
Член 109 

(1) Платата се исплатува за периоди кои не смеат да 
бидат подолги од еден месец. 

(2) Платата се исплаќа најдоцна 15 дена по измину-
вањето на  исплатниот период. 

(3) Ако денот на исплаќањето е слободен ден, пла-
тата се исплаќа најдоцна идниот прв работен ден. 

(4) Работодавачот е должен претходно писмено да 
ги извести работниците за денот на исплаќањето и за 
секоја промена на денот на исплаќањето. 

 
Место и начин на исплаќањето 

на платата 
 

Член 110 
(1) Работодавачот е должен на работникот да му ја 

исплати платата до крајот на денот на исплаќање на во-
обичаеното место за исплата. 

(2) Ако платата се исплаќа преку банка на сметката 
на работникот или на друг безготовински начин, плата-
та мора да му биде на располагање на работникот на 
определениот ден за исплаќање, освен ако страните по-
инаку не се договориле. 

(3) Работодавачот е должен да му издаде на работ-
никот при секое исплаќање на платата како и до 31 ја-
нуари на новата календарска година писмена пресме-
тка на платата, придонесите од плата и надоместоците 
на платата за платниот период, односно за изминатата 
година од кои, исто така, се гледаат и пресметката и 
плаќањето на даноците и придонесите. 

(4) Трошоците во врска со исплатата на платата се 
на товар на работодавачот. 

 
Задржување и порамнување на 

исплаќањето на платата 
 

Член 111 
(1) Работодавачот може да го задржи исплаќањето 

на платата само во законски определените случаи. Си-
те одредби на договорот за вработување, кои определу-
ваат други начини на задржување на исплатата, се ни-
штовни. 

(2) Работодавачот не смее своите побарувања кон 
работникот без негова писмена согласност да ги порам-
ни со својата обврска за исплата на платата. 

(3) Работникот не смее да даде согласност од ставот 
(2) на овој член пред настанувањето на побарувањето 
на работодавачот. 

Надоместок на плата 
 

Член 112 
(1) Работникот има право на надоместок на платата 

за целото време на отсуство во случаите и во траење 
определени со закон, како и во случаите кога не работи 
од причини на страната на работодавачот. 

(2) Работодавачот е должен да му исплати надоме-
сток на платата во случаите на отсутност од работа по-
ради користење на годишниот одмор, платениот вонре-
ден одмор, дообразување, со закон определени празни-
ци и од работа слободните денови  и во случаите  кога 
работникот не работи од причини на страна на работо-
давачот.  

(3) Работодавачот исплаќа надоместок на платата и 
во случаите на неспособност на работникот за работа 
поради негова болест или повреди до 21 ден, а над 21 
ден се исплаќа на товар на здравственото осигурување. 
Во случај на отворање на ново боледување во рок од 
три дена од престанокот на претходното  боледување, 
работодавачот има право да побара од првостепената 
лекарска комисија да го потврди новото боледување 
или да го продолжи прекратеното старо боледување. 

(4) Работодавачот може да исплати на товар на дру-
гиот обврзник надоместок за платата, исто така, и во 
случај ако така е одредено со закон или друг пропис. 

(5) Ако работникот не може да ја врши работата по-
ради виша сила, има право на половина од платата, на 
која инаку би имал право, ако би работел. 

(6) Ако со овој закон или друг закон поинаку не е 
одредено, на работникот му припаѓа надоместок на 
платата во висина од неговата просечна плата од пос-
ледните 12 месеца. Доколку работникот во тој период 
не примал плата, му припаѓа надомест во висина на 
најниската плата. 

(7) Работодавачот е должен да му исплати на работ-
никот надоместок на плата за денови и часови, колку 
што изнесува работната обврска на работникот на де-
нот кога заради оправдани причини не работи. 

(8) Во случај на прекин на работниот процес од де-
ловни причини, работодавачот е должен на работникот 
да му издаде решение и да му плати 70% од платата за 
период до три месеца во тековната година. 

 
Надоместување на трошоците 

поврзани со работата 
 

Член 113 
(1) Работникот има право на надомест на трошоци 

поврзани со работата за: 
1) службено патување; 
2) теренски додаток; 
3) користење на приватен автомобил за службени 

патувања; 
4) одвоен живот од семејството и 
5) смрт на работникот или член на неговото се-

мејство. 
(2) Работникот има право на отпремнина при одење 

во пензија, како и јубилејни награди. 
(3) Висината, основицата и рокот за пресметување 

и исплата на надоместокот на овие трошоци се утврду-
ва со закон и  колективен договор. 

(4) Работодавачот на свој трошок на работниците 
може да им организира превоз до и од работното ме-
сто, 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 годи-
на, а трошоците за превоз во висина на стварните тро-
шоци во јавниот собраќај. 
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Исплата на приправниците 
 

Член 114 
Работникот - приправник има право на плата опре-

делена според закон и колективен договор, но не по-
малку од 50% од најниската плата на работното место 
за кое се оспособува. 

 
Застарување на побарувањата 

од работен однос 
 

Член 115 
Паричните побарувања од работен однос застарува-

ат во рок од три години од денот на настанувањето на 
обврската. 

 
IX.  РАБОТНО ВРЕМЕ 

 
Полно работно време 

 
Член 116 

(1) Полното работно време не смее да биде подолго 
од 40 часа неделно. 

(2) Работната недела по правило трае пет работни 
дена. 

(3) Со закон, односно со колективен договор може 
да се одреди како полно работно време, работното вре-
ме кое е пократко од 40 часа неделно, меѓутоа не по-
малку од 36 часа неделно. 

(4) Со закон или други прописи во согласност со за-
кон, или со колективен договор може да се определи за 
работните места, кај кои постојат поголеми опасности 
од повреди или здравствени оштетувања, полното ра-
ботно време да трае помалку од 36 часа неделно. 

(5) Ако полното работно време не е определено со 
закон или колективен договор, се смета како полно ра-
ботно време, работното време од 40 часа неделно. 

(6) Работодавачот е должен да води евиденција за 
полното работно време. 

(7) Работодавач кој има над 25 вработени и кај кого 
процесот на работата се врши на една локација е дол-
жен да води електронско евидентирање на полното ра-
ботно време и на прекувремената работа. 

 
Прекувремена работа 

 
Член 117 

(1) Работникот е должен на барање на работодава-
чот да врши работа преку полното работно време (пре-
кувремена работа): 

1)  во случаи на исклучително зголемување на обе-
мот на работата; 

2) ако е потребно продолжување на деловниот или 
производниот процес; 

3) ако е нужно да се отстрани оштетување на средс-
твата за работа, што би предизвикало прекинување на 
работата; 

4) ако е потребно да се обезбеди безбедност на лу-
ѓето и имотот, како и  безбедноста на прометот и  

5) во други случаи определени со закон или коле-
ктивен договор. 

(2) Прекувремената работа може да трае најмногу 
осум часа во текот на една недела и најмногу 190 часа 
годишно, освен за работите кои поради специфичниот 
процес на работа не можат да се прекинат или за кои 
нема услови и можности да се организира работата во 
смени. 

(3) За работниците од Министерството за внатреш-
ни работи, кои вршат посебни должности и овластува-
ња согласно со посебен закон, прекувремената работа 
може да трае подолго од 190 часа годишно, поради из-
вршување на итни и неодложни работи, по претходно 
дадена писмена  согласност на работникот. 

 (4) На работникот кој работел над 150 часа подолго 
од полното работно време, а не отсуствувал од работа 
повеќе од 21 ден во текот на годината, кај истиот рабо-
тодавач, работодавачот е должен да му исплати покрај 
додатокот на плата и бонус во висина од една просечна 
плата во Републиката. 

(5) Работодавачот е должен да води посебна еви-
денција за прекувремената работа и часовите за преку-
времената работа посебно да ги наведе во месечната 
пресметка на платата на работникот. 

(6) Ако работодавачот воведува прекувремена рабо-
та подолго од ставот (2) на овој член е должен да извр-
ши прераспоредување на работното време или воведу-
вање на нови смени. 

 
Дежурство во здравството 

 
Член 118 

Дежурството во здравствените установи се уредува 
со прописите од областа на здравството. 

 
Дополнително работење во случаи на 

природна или друга несреќа 
 

Член 119 
Работникот е должен да ја врши работата преку 

полното или договорното пократко работно време на 
своето работно место или други работи во врска со от-
странување или спречувањето на последиците, во слу-
чаите на природна или друга несреќа, ако таа несреќа 
непосредно се очекува. Таквата работа може да трае 
додека е неопходно да се спасат човечките животи, да 
се заштити здравјето на луѓето или да се спречи непо-
правливата материјална штета. 

 
Забрана на вршење работа подолго 

од полното работно време 
 

Член 120 
Работодавачот не смее да наложи работа подолго 

од полното работно време: 
1) ако работата може да се изврши со соодветна органи-

зација или распределба на работата, распоредување на ра-
ботното време или воведување на нови смени; 

2) на работникот жена, во согласност со одредбите 
на овој закон поради заштита на бременоста, раѓање и 
родителството;  

3) на мајка со дете до три години старост и само-
хран родител со дете до шест години старост, освен ако 
работникот даде писмена изјава дека доброволно се 
согласува со прекувремена работа; 

4) на повозрасен работник; 
5) на работник кој не наполнил 18 години возраст; 
6) на работникот на кој врз основа на мислење на 

лекарската комисија поради таквото работење ќе му се 
влоши здравствената состојба; 

7) на работникот кој има полно работно време по-
кратко од 36 часа неделно поради работа на работното 
место, каде што опстојуваат поголеми опасности од по-
вреди или здравствени оштетувања и 

8) на работникот кој работи помалку од полното ра-
ботно време (скратено работно време) во согласност со 
прописите за пензиско и инвалидско осигурување (ин-
валидност), прописите за здравствено осигурување 
(медицинска рехабилитација) или други прописи (ро-
дителски обврски). 

 
Дополнително работење 

 
Член 121 

(1) Работникот, кој работи полно работно време, 
може по исклучок да склучи договор за вработување со 
скратено работно време со друг работодавач, меѓутоа 
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најмногу за десет часа неделно, со претходна соглас-
ност на работодавачите, каде што е вработен со полно 
работно време.  

(2) Обврзен составен дел на договорот за вработу-
вање според ставот (1) на овој член е договорот за на-
чинот на остварувањето на правата и обврските од овој 
работен однос со оглед на правата и обврските на ра-
ботникот кај работодавачот, каде што е вработен со 
полно работно време. 

(3) На работникот, кој склучува договор за вработу-
вање според ставот (1) на овој член, престанува да му 
важи договорот за вработување во согласност со овој 
закон, по изминувањето на договореното време, или 
ако е повлечена согласноста на работодавачот, каде 
што работникот е во работен однос со полно работно 
време. 
 

Скратено работно време во 
посебни случаи 

 
Член 122 

(1) Работникот кој работи помалку од полното ра-
ботно време (скратено работно време) во согласност со 
прописите за пензиско и инвалидско осигурување (ин-
валидност), прописите за здравствено осигурување 
(медицинска рехабилитација) и остварува права од за-
должителното социјално осигурување кога би работел 
со полно работно време. 

(2) Работникот од ставот (1) на овој член, кој рабо-
ти помалку од полното работно време, има право на 
плаќање за работата според стварните работни обвр-
ски, како и други права и обврски од работниот однос 
како работникот кој работи полно работно време, ако 
со овој закон поинаку не е определено. 

 
Скратено работно време во посебни услови 

 
Член 122-а 

(1) На работникот кој работи на особено тешки, на-
порни и штетни по здравјето работи, а чие штетно вли-
јание врз неговото здравје, односно работна способ-
ност не може во целост да се отстрани со заштитни 
мерки, работното време му се скратува сразмерно на 
штетното влијание врз неговото здравје, односно ра-
ботна способност, во согласност со закон и колективен 
договор. 

(2) При остварување право на плата и другите права 
од работен однос, скратеното работно време од ставот 
(1) на овој член се изедначува со полното работно време. 

(3) Како особено тешки, напорни и штетни по здрав-
јето работи се сметаат: особено тешка физичка работа; 
работа под зголемен атмосферски притисок; работа под 
зголемена бучавост; работа во вода или влага; работа из-
ложена на јонизирачки зрачења; работа со болни од за-
разни болести и со заразни материјали; работа на хирур-
шки интервенции во операциони сали; работа во областа 
на психијатријата; работа со лица со најтешки пречки во 
психичкиот развиток; работа во судска медицина и пато-
лошка анатомија; работа со нагризувачки материјали; 
работа на летачки персонал; балетски изведби; музичари 
на дувачки инструменти; играорци и оперски солисти; 
работа во близина на напон или под напон  и работа на 
височина или длабочина. 

(4) Одобрение за работа со скратено работно време 
од ставот (3) на овој член дава министерот надлежен за 
работите од областа на трудот, врз основа на претход-
но прибавено мислење од здравствена установа која 
врши дејност медицина на трудот и  мислење од инс-
пекција на трудот. 

(5) Барање за покренување на постапка за добивање 
на одобрение за работа со скратено работно време мо-
же да поднесе работникот или синдикалната организа-
ција до работодавачот. 

(6) Здравствената установа која врши дејност медици-
на на трудот и инспекцијата на трудот мислењето од ста-
вот (4) на овој член го доставуваат врз основа на претход-
но изготвен и доставен елаборат од работодавачот.  

(7) Барање за добивање одобрение за работа со 
скратено работно време поднесува работодавачот до 
министерството надлежно за работите од областа на 
трудот. 

(8) Кон барањето за добивање одобрение од ставот 
(4) на овој член работодавачот доставува мислење од 
здравствена установа која врши дејност медицина на 
трудот и  мислење од инспекција на трудот. 

(9) Доколку инспекцијата на трудот утврди дека по-
стојат условите од ставот (1) на овој член, со решение 
ќе му нареди на работодавачот да покрене постапка за 
утврдување на скратено работно време. 

(10) Работникот кој работи на работи од ставот (1) 
на овој член не смее да работи на тие работи прекувре-
мено, ниту може да се вработи кај друг работодавач на 
истите работи, за времето за кое работи со скратено ра-
ботно време.  

 
Распоредување на работното време 

 
Член 123 

(1) Распоредувањето и условите за времено прерас-
поредување на работното време се одредуваат со закон, 
колективниот договор или договорот за вработување. 

(2) Работодавачот мора во писмена форма да го из-
вести работникот за временото прераспоредување на 
работното време најмалку еден ден пред тоа. 

(3) При распоредување на полното работно време 
работникот не смее да биде  распореден на помалку од 
четири работни дена во неделата. 

(4) Распоредувањето на работното време се врши 
според природата или организацијата на работата или 
потребите на корисниците. При распоредување, како и 
временото прераспоредување на полното работно вре-
ме, работното време не смее да трае повеќе од 40 часа 
неделно и не помалку од четири часа дневно. 

(5) При распоредување, како и временото прераспо-
редување на работното време се зема предвид работно-
то време како просечна работна обврска во периодот, 
кој не смее да биде подолг од шест месеца. 

(6) Одредбата од членот 120 на овој закон за забра-
на на работа преку полното работно време важи, исто 
така, и во случај на нееднакво распоредување или пре-
распоредување на работното време. 
 

Прераспределба на работното време 
 

Член 124 
(1) Прераспределбата на работното време може да 

се изврши кога тоа го бара природата на дејноста, од-
носно работите и задачите.  

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, прерас-
пределбата на работното време се врши така што вкуп-
ното работно време на работникот во просек да не биде 
подолго од 40 часа во работната недела во текот на го-
дината. 
 

Работа во смени 
 

Член 124-а 
(1) Работодавачот може да ја организира работата и 

во смени. 
(2) Работа  во  смени значи секоја метода на органи-

зирање на работата во смени во која работниците се 
сменуваат  едноподруго на исто работно место во сог-
ласност со одреден план и кое може да биде континуи-
рано или со прекини, вклучувајќи ја потребата за ра-
ботниците да работат во различно време во даден пери-
од на денови или недели. 
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(3) Планот од ставот (2) на овој член се доставува и 
до синдикалната организација кај работодавачот, нај-
малку 10 работни дена пред примената на планот. 

  
Распоред на работното време 

 
Член 125 

(1) Распоредот на работното време го утврдува ра-
ботодавачот. 

(2) Распоредот на работното време во областа на со-
обраќајот и врските, прометот на стоки, здравството, 
социјалната и детската заштита, образованието и во 
другите јавни установи, комуналните дејности, угости-
телството, туризмот и занаетчиството се утврдува со 
одлука на органот на државната управа од соодветната 
област. 

 
Пресметување на работното време 

 
Член 126 

(1) Работникот кој поради прераспоредување на ра-
ботното време и кој во времето пред престанувањето 
на работниот однос во календарската година поминал 
повеќе работни часа на работа, отколку што е тоа одре-
дено за работата со полно работно време, може да бара, 
веќе одработените работни часови да му се пресметаат 
во работни денови со полно работно време. 

(2)  Според ставот (1) на овој член пресметаните 
денови се сметаат во работен стаж на работникот, ка-
ко кога би ги поминал на работа. Вкупниот работен 
стаж во календарската година не смее да надминува 
12 месеца. 

 
Ноќна работа 

 
Член 127 

(1) Ноќна работа се смета работењето во ноќно 
време.  

(2) Ноќно време е периодот меѓу 22,00 часот и 6,00 
часот наредниот ден.  

(3) Работодавачот, кој користи редовно работници 
за ноќна работа е должен да ја извести инспекцијата на 
трудот. 

 
Права на работниците кои работат ноќно време 

 
Член 128 

(1) Работникот кој работи ноќе барем три часа од 
својата редовна дневна работна обврска, односно ра-
ботникот кој одработува ноќе третина од полното ра-
ботно време од својата годишна работна обврска, има 
право на посебна заштита за ноќна работа. 

(2) Ако на работник заради ноќна работа според 
мислење на лекарската комисија заради таквото рабо-
тење би можела да му се влоши здравствената состојба, 
работодавачот е должен да го ангажира на соодветна 
работа дење. 

(3) Работодавачот, на негов трошок  е должен на ра-
ботниците кои работат ноќно време да им обезбеди: 

1) подолг одмор; 
2) соодветна храна; 
3) стручно раководство на работниот, односно про-

изводниот процес и 
4) лекарски прегледи, пред нивно ангажирање во 

ноќна работа и во редовни временски периоди утврде-
ни со закон. 

(4) Ако работата се врши во смени, работодавачот е 
должен да обезбеди периодично менување на работни-
ците. 

(5) Работодавачот не смее да го распореди на ноќна 
работа работникот на  кој нема да му обезбеди услови 
за превоз до и од работа. 

Ограничувања на работата ноќно време 
 

Член 129 
(1) Работното време на работникот кој работи ноќ-

но време не смее да трае просечно повеќе од осум часа 
на секои 24 часа.  

(2) Работното време на работникот кој работи ноќе 
на работно место, каде што постојат поголеми опасно-
сти од повреди или здравствени оштетувања, не смее 
да трае повеќе од осум часа дневно.  

 
Консултирање со синдикатот 

 
Член 130 

Работодавачот е должен пред воведувањето на ноќ-
ната работа, ако ноќната работа редовно се врши со ра-
ботници кои работат ноќе најмалку еднаш годишно, да 
се консултира со репрезентативниот синдикат кај рабо-
тодавачот, а ако таков нема, со работничкиот претстав-
ник за одредување на времето, коешто се смета како 
време на ноќното работење, за облиците на организи-
рање на ноќното работење, за мерките за заштита при 
работа, како и мерки од социјалната заштита. 

 
Ноќна работа на жените во индустријата 

и градежништвото 
 

Член 131 
(1) Работничка од областа на индустријата и гра-

дежништвото не може да се распореди на работа ноќе 
ако работата во тоа време би оневозможила да оствари 
одмор од најмалку седум часа во времето меѓу 22,00 
часот и 5,00 часот наредниот ден. 

(2) Забраната од ставот (1) на овој член не се одне-
сува на работничка која има посебни овластувања и од-
говорности или која врши работи на здравствена, соци-
јална и друга заштита на работници. 

(3) По исклучок од одредбата на ставот (1) од овој 
член, на работничка може да и се определи да работи 
ноќе кога е неопходно да се продолжи работата преки-
ната од виша сила и кога е потребно да се спречи ште-
тата на суровини или на друг материјал. 

(4) Работничката може да биде распоредена на ра-
бота ноќе и кога тоа го бараат особено сериозни еко-
номски, социјални и слични околности под услов рабо-
тодавачот за воведување на таква работа да добие сог-
ласност од органот на државната управа надлежен за 
работите на трудот. 

 
X.  ПАУЗИ И ОДМОРИ 

 
Пауза за време на работното време 

 
Член 132 

(1) За време на дневното работно време работникот 
кој работи шест часа и подолго од шест часа има право 
на пауза во траење од 30 минути. 

(2) Работникот кој работи со пократко работно вре-
ме, меѓутоа најмалку четири часа дневно, има право на 
пауза во траење од 15 минути. 

(3) Должината на паузата во случај на нееднакво 
распоредување или времено прераспоредување на ра-
ботното време се одредува пропорционално на должи-
ната на дневното работно време. 

(4) Паузата може да се одреди дури по два часа ра-
бота и најдоцна три часа пред крајот на работното вре-
ме. 

(5) Времето на паузата во текот на работниот ден се 
засметува во работното време и за истото се исплатува 
плата. 
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Дневен одмор 
 

Член 133 
Работникот има право на дневен одмор од најмалку 

12 часа непрекинато во текот на 24 часа. 
 

Неделен одмор 
 

Член 134 
(1) Работникот има право на неделен одмор во трае-

ње од најмалку 24 часа непрекинато, плус 12 часа дне-
вен одмор од членот 133 на овој закон. 

(2) Ден на неделен одмор по правило е недела или 
друг ден во неделата.  

 
Посебности на начинот на 

вршење на работата 
 

Член 135 
Во случаите кога работното време не е можно одна-

пред да се распореди, односно кога работникот сам си 
го распоредува работното време самостојно (деловодни 
лица, работници кои водат работни единици и имаат 
овластувања за самостојни одлучувања и работници 
кои вршат работа дома), работодавачот  не е должен да 
ги земе предвид одредбите на овој закон во однос на 
ограничувањата на работното време, ноќната работа, 
одморот, дневниот и неделен одмор, под услов,  на ра-
ботниците да им е обезбедена заштита при работата. 

 
Можности на поинакво уредување 

со колективните договори 
 

Член 136 
(1) Со колективните договори може да се определи 

временското ограничување на работните обврски на 
работникот кој работи ноќе, определени со членот 129 
на овој закон, да се земат во обѕир како просечно огра-
ничување во периодот подолг од четири месеца, меѓу-
тоа не подолг од шест месеца. 

(2) Со колективните договори може да се одреди 
дневниот и неделниот одмор во просечно минимално 
траење, како што го определува закон, во случаите на 
сменското работење да го обезбедува во подолг вре-
менски период, меѓутоа не подолг од шест месеца. 

(3) Во дејностите, односно за работните места или 
професиите во случаите од ставот (4) на овој член, мо-
же да се определи дневниот или неделниот одмор во 
просечно минимално траење, како што го одредува за-
кон, да го обезбедува во подолг временски период, кој 
не смее да биде подолг од шест месеца. 

(4) Според ставот (3) на овој член може да се обез-
беди правото на  дневниот или неделен одмор во дејно-
стите, односно за работните места или професии во 
случаите: 

1) каде што природата на работата бара постојано 
присуство или 

2) каде што природата на дејноста бара континуи-
рано обезбедување на работа или услуги или 

3) на предвидениот нееднаков или зголемен обем 
на работа. 

 
Годишен одмор 

 
Член 137 

(1) Работникот има право на платен годишен одмор 
од најмалку 20 работни дена. 

(2) Годишниот одмор од ставот 1 на овој член со 
колективен договор или договор за вработување може 
да се продолжи до 26 работни дена. 

(3) Повозрасен работник од член 179 на овој закон, 
инвалид, работник со најмалку 60% телесно оштетува-
ње и работник кој негува и чува дете со телесен или ду-
шевен недостаток има право на уште три работни дена 
годишен одмор. 

(4) Работодавачот е должен на работникот да му из-
даде решение за правото на користење на годишен од-
мор. 
 

Определување на траењето на 
годишниот одмор 

 
Член 138 

(1) Траењето на годишниот одмор определен со 
членот 137 на овој закон се определува според времето 
поминато во работен однос, условите за работа и други 
критериуми утврдени со колективниот договор. 

(2) Празниците, саботите и неделите и слободните 
денови, отсуствата поради боледување,  како и другите 
случаи на оправдано отсуство од работа не се пресме-
туваат во деновите на годишниот одмор. 

(3) Како ден на годишен одмор се смета секој рабо-
тен ден кој е според распоредот на работното време кај 
работодавачот за конкретниот работник одреден како 
работен ден. 

 
Стекнување право на годишен одмор 

 
Член 139 

Работникот кој за првпат заснова работен однос, се 
стекнува со правото на цел годишен одмор, кога ќе ос-
твари непрекината работа од најмалку шест месеца, без 
оглед на тоа дали работникот работи полно работно 
време или пократко работно време од полното. 

 
Право на пропорционален дел 

од годишниот одмор 
 

Член 140 
Работникот има право на користење на пропорцио-

нален дел на годишниот одмор во вкупен износ од по 
два дена за секој месец работа, ако: 

1) во календарската година во која склучил работен 
однос не се стекнал со правото на целосен годишен од-
мор и 

2) му престанал работниот однос пред изминување-
то на рокот, по истекувањето на кој би добил право на 
целосен годишен одмор. 

 
Користење на годишниот одмор 

 
Член 141 

(1) Годишниот одмор по правило се користи во те-
кот на календарската година. 

(2) Годишниот одмор може да се користи и во два 
дела, со тоа што првиот дел мора да трае најмалку 12 
работни дена. 

(3) Работодавачот е должен на работникот да му 
обезбеди искористување на 12 работни дена годишен 
одмор до крајот на тековната календарска година, а 
остатокот до 30 јуни идната година. 

(4) Годишниот одмор којшто не бил искористен 
во тековната календарска година заради отсутност 
поради боледување или повреда, породилен одмор 
или одмор за нега и чување на дете, работникот има 
право да го искористи до 30 јуни идната календарска 
година. 

(5) Работникот кој работи во странство може во це-
лост да го искористи годишниот одмор до крајот на ид-
ната календарска година, ако е така определено со ко-
лективниот договор на работодавачот. 
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Определување и користење на годишен одмор во 
областа на образованието и науката 

 
Член 142 

Должината и начинот на користењето на годишни-
от одмор во установите од областа на образованието и 
науката се уредуваат со прописите од областа на обра-
зованието и науката. 
 
Користење на годишен одмор во случај на склучу-

вање на договор за вработување со друг  
работодавач 

 
Член 143 

(1) Работникот го користи годишниот одмор кај ра-
ботодавачот кај кого стекнал право на негово користе-
ње, освен ако со работодавачот поинаку не се догово-
рил. 

(2) По престанувањето на работниот однос работо-
давачот е должен да му даде на работникот потврда за 
искористен годишен одмор. 

 
Начин на користење на 

годишниот одмор 
 

Член 144 
(1) Годишниот одмор се користи земајќи ги пред-

вид потребите на работниот процес, како и можностите 
за одмор и рекреација на работникот водејќи сметка за 
неговите семејни обврски. 

(2) Работникот има право еден ден од годишниот 
одмор да го искористи на ден којшто самиот ќе го 
определи, ако тоа посериозно не го загрозува работни-
от процес, за што мора да го извести работодавачот 
најдоцна  три дена пред користењето. 
 

Член 145 
(1) Работникот по престанувањето на работниот од-

нос по кој било основ има право на обештетување за 
неискористениот годишен одмор. 

 (2) Ништовна е каква било спогодба со која работ-
никот би се откажал од правото на годишен одмор. 

 
Платен одмор 

 
Член 146 

(1) Работникот има право на платен одмор заради 
лични и семејни  околности (за склучување на брак, ра-
ѓање на дете (само за таткото) и/или смрт на близок 
роднина), до седум работни дена.    

(2) Деновите на платениот одмор од ставот (1) на 
овој член се утврдуваат со колективен договор и по си-
те основи од ставот (1) на овој член не може да изнесу-
ваат повеќе од седум работни дена. 

 
Неплатено отсуство 

 
Член 147 

(1) Работникот може да отсуствува од работа без 
надомест на плата и придонеси од плата во случаите и 
под условите утврдени со колективен договор, но нај-
долго три месеца во текот на календарската година.    

(2) За време на неплатеното отсуство на работникот 
му мируваат правата и обврските од работниот однос. 
 

Отсуство од работа поради празнување 
 

Член 148 
(1) Работникот има право на отсуство од работа со 

надоместок на плата за празниците на Република Маке-
донија, коишто се определени како слободни денови од 
работа и за другите со закон определени слободни де-
нови. 

(2) Правото од ставот (1) на овој член на работни-
кот може да му се ограничи, ако работниот, односно 
производниот процес се одвива непрекинато или при-
родата на работата бара вршење на работата и на праз-
ничен ден. 
 

Отсуство од работа поради неспособност 
за работа поради заболување или повреда 

 
Член 149 

Работникот има право на отсуство од работа со на-
доместок на плата во случаи на времена неспособност 
за работа поради заболување или повреда и во други 
случаи во согласност со прописите на здравственото 
осигурување. 

 
Отсуство од работа заради вршење на 

функции или обврски од посебни закони 
 

Член 150 
(1) Право на отсуство од работа со надоместок на 

плата има работникот заради вршење на непрофесио-
нална функција, на која бил избран на  непосредни др-
жавни избори, функции, односно должности на кои е 
именуван од страна на судот, како и работникот кој е 
повикан на должноста воен обврзник, како и на изведу-
вање на одбранбени должности и должностите на за-
штита и спасување, освен служење на воениот рок, или 
е без вина повикуван од управни или судски органи 
(државни советници, членови на општински совети, со-
ветници на општини, судии-поротници, судски вешта-
ци, проценители, преведувачи, воени обврзници и дру-
го), на товар на органот или  установата каде што ја вр-
ши функцијата, односно каде што ја извршува обврска-
та од посебен закон. 

(2) Работникот кој доброволно дава крв има право 
на отсуство од работа на два последователни работни 
дена за секое  давање крв. 

 
Мирување на работниот однос на работник избран 
или именуван на државна или јавна функција 

 
Член 151 

На работник кој е избран или именуван на државна 
или јавна функција, утврдена со закон, а чие вршење 
бара привремено да престане да работи кај работодава-
чот, му мирува работниот однос за време на вршење на 
функцијата и има право, во рок од 15 дена по престану-
вањето на функцијата што ја вршел, да се врати на ра-
бота кај работодавачот за вршење на работи кои одго-
вараат на неговиот степен на стручна подготовка. 

 
Мирување на работен однос на работник 

упатен на работа во странство 
 

Член 152 
(1) На работник кој е упатен на работа во странс-

тво во рамките на меѓународно-техничка соработка, 
просветно-културна и научна соработка, во дипломат-
ски и конзуларни претставништва, на стручно усовр-
шување или образование со согласност и за потребите 
на работодавачот, му мирува работниот однос и има 
право во рок од 15 дена од денот на престанувањето 
на работата во странство да се врати на работа кај ра-
ботодавачот за вршење на работи кои одговараат на 
неговиот степен на стручна подготовка. 

(2) На работник чиј брачен другар е упатен на работа 
во странство во случаите од ставот (1) на овој член, на 
негово барање, му мирува работниот однос и има право 
во рок од 15 дена од денот на престанувањето на работа-
та на неговиот брачен другар во странство да се врати на 
работа кај работодавачот за вршење работи кои одгова-
раат на неговиот степен на стручна подготовка.  
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Обврска за вршење на друга работа поради исклу-
чителни околности (природни и други несреќи) 

 
Член 153 

Во случаите на природни или други несреќи, ако 
таква несреќа се очекува или во други исклучителни 
околности, кога е загрозен животот и здравјето на луѓе-
то или имотот на работодавачот, може видот или ме-
стото на вршење на работата, определени со договорот 
за вработување, времено да се променат, исто така, и 
без согласност на работникот, меѓутоа само додека тра-
ат таквите околности. 

 
Образование на работниците 

 
Член 154 

(1) Работникот има право и должност на постојано 
образование, дошколување и оспособување во соглас-
ност со потребите на работниот процес, со цел на одр-
жување, односно унапредување на способноста за ра-
бота на работното место, како и зачувување на работ-
ното место. 

(2) Работодавачот е должен да им обезбеди образо-
вание, дошколување и оспособување на работниците, 
ако тоа го  бараат потребите на работниот процес или, 
ако со образованието, дошколувањето или оспособува-
њето може да се избегне откажувањето на договорот за 
вработување од лична или деловна причина. Во соглас-
ност со потребите на образованието, дошколувањето 
или оспособувањето на работниците работодавачот 
има право работникот да го упати на образование, до-
школување или оспособување, а работникот има право 
и сам да се пријави. 

(3) Траењето на образованието, дошколувањето и 
оспособувањето на работниците, како и правата и об-
врските на договорните страни пред и по завршување-
то на образованието, дошколувањето и оспособување-
то на работниците се уредуваат со посебен договор или 
со колективен договор. 

(4) Работникот и работничкиот претставник имаат 
право на синдикално образование, согласно со колек-
тивен договор. 

 
Право на платено отсуство од работа 

заради образование 
 

Член 155 
(1) Работникот кој  се образува, дошколува или ос-

пособува во согласност со членот 154 на овој закон, ка-
ко и работникот кој се образува, дошколува или оспо-
собува од сопствен интерес, има право на платено 
отсуство од работа заради полагање на испити. 

(2) Ако со колективниот договор, договорот за вра-
ботување или посебен договор за образование правото 
од ставот (1) на овој член не е конкретно определено, 
работникот има право на платено отсуство од работа за 
деновите, кога првпат полага испити. 

 
XI.  НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 

 
Одговорност на работниците за штетата 

 
Член 156 

(1) Работникот кој на работа или во врска со рабо-
тата намерно или од тешка небрежност му предизвика 
штета на работодавачот е должен да ја надомести. 

(2) Ако повеќе работници предизвикаат штета секој 
меѓу нив е одговорен за оној дел на штетата што го 
предизвикал. 

(3) Ако за секој работник не е можно да се утврди 
колкав дел од штетата предизвикал, сите работници се 
еднакво одговорни и ја надоместуваат  штетата во ед-
накви делови. 

(4) Ако повеќе работници предизвикале штета со 
намерно казниво дејствие, за штетата се солидарно од-
говорни. 

(5) Ако работникот на работа или во врска со рабо-
тата намерно или од крајно  невнимание му предизвика 
штета на трето лице, работодавачот е должен на тоа 
лице да му ја надомести штетата, а работникот е дол-
жен да ја надомести штетата на работодавачот. 

 
Паушално обештетување 

 
Член 157 

Ако утврдувањето на  висината на штетата би пре-
дизвикало несразмерни трошоци, обештетувањето мо-
же да се определи во паушален износ, ако случаите на 
штетните дејствија на работникот и висината на пау-
шалното обештетување се определени со колективен 
договор. 

 
Намалување на обештетувањето и простување на 

плаќањето на обештетувањето 
 

Член 158 
Со колективен договор за работникот можат да се 

определат начинот и условите за намалување или про-
стување од плаќањето на обештетувањето. 
 

Одговорност на работодавачот 
за обештетување 

 
Член 159 

(1) Ако на работникот му е предизвикана штета при 
работа или во врска со работата, работодавачот е дол-
жен да му ја надомести штетата, според општите пра-
вила  на одговорност за надоместок на штетата. 

(2) Одговорноста за обештетување на работодава-
чот  се однесува, исто така, и на штетата која работода-
вачот ја предизвикал со кршењето на правата на работ-
никот од работниот однос. 

 
XII.  ПОСЕБНА ЗАШТИТА 

 
Забрана за вршење на подземни работи 

 
Член 160 

(1) Работничките не смеат да вршат подземни рабо-
ти во рудниците. 

(2) Забраната од ставот (1) на овој член не се одне-
сува на работничките: 

1) кои се раководни лица, односно водат работни 
единици и имаат овластувања за самостојни полноваж-
ни одлуки; 

2) кои мораат поради стручно образување да поми-
нат одредено време на пракса  на подземни работи во 
рудниците и 

3) кога се вработени во здравствените или социјал-
ните служби и други случаи, кога мораат да одат на 
подземни работи во рудник заради вршење на работи 
кои не се физички. 

 
Заштита на работниците поради 

бременост и родителство 
 

Член 161 
(1) Работниците поради бременост и родителство 

имаат право на посебна заштита во работниот однос. 
(2) Работодавачот е должен на работниците да им 

овозможи полесно усогласување на  семејните и про-
фесионалните обврски. 
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Забрана за вршење работи за време 
на бременост и по породување 

 
Член 162 

(1) За време на бременост и уште една година по 
породувањето, работничката не смее да врши работи, 
ако тие со зголемена опасност влијаат на нејзиното 
здравје или здравјето на детето. 

(2) Работите од ставот (1) на овој член ги пропишу-
ва министерот надлежен за работите од областа на тру-
дот, во согласност со министерот надлежен за работите 
од областа на здравството. 

 
Посебна заштита за време на бременоста 

 
Член 163 

(1) Работодавачот не смее да бара какви било пода-
тоци за бременоста на работничката, освен ако таа са-
мата не ги достави заради остварувањето на правата за 
време на бременоста. 

(2) Ако работничката врши работа која за време на 
нејзината бременост може штетно да влијае на  нејзи-
ното здравје или здравјето на детето, определени сог-
ласно со членот 162 на овој закон, работодавачот е дол-
жен да и обезбеди вршење на друга соодветна работа и 
плата, како да ја вршела својата работа, ако тоа за неа е 
поповолно. 

(3) Во спорот меѓу работодавачот и работничката 
одлучувачко е мислењето на избраниот лекар, односно 
лекарската комисија. 

 
Заштита за време на бременост и родителство во вр-

ска со ноќната и прекувремената работа 
 

Член 164 
(1) За време на бременост или со дете до една годи-

на возраст, работничката не смее да врши прекувреме-
на работа или да работи ноќе.  

(2) На работничката која има дете од една до три 
години возраст, може да и се наложи да врши преку-
времена работа или работа ноќе, само по нејзина прет-
ходна писмена согласност.  

(3) Правото од ставовите (1) и (2) на овој член го 
има работникот - татко на детето, односно работникот 
кој го негува детето, доколку мајката умре, го напушти 
детето, односно врз основа на мислењето на надлежна-
та лекарска комисија според прописите на здравствено-
то осигурување е неспособна за самостојно живеење и 
работа. 

(4) На еден од работниците - родители кој има дете 
помладо од седум години или тешко болно дете или 
дете со телесен или душевен недостаток и кој живее 
сам со детето и се грижи за неговото воспитување и за-
штита, може да му се наложи да врши прекувремена 
работа или работа ноќе, само по негова претходна пис-
мена согласност. 

 
Отсуство од работа поради бременост, 

раѓање и родителство 
 

Член 165 
(1) Работничка за време на бременост, раѓање и ро-

дителство има право на платено отсуство од работа во 
траење од девет месеца непрекинато, а доколку роди 
повеќе деца одеднаш (близнаци, тројка и повеќе) една 
година. 

(2) Врз основа на наод од надлежниот здравствен 
орган, работничката може да го започне отсуството за 
бременост, раѓање и родителство 45 дена пред раѓање-
то, а задолжително 28 дена пред раѓање. 

(3) Работничка која посвојува дете има право на 
отсуство до наполнување на деветмесечна возраст на 
детето, а доколку посвоила повеќе деца (две или пове-
ќе) една година. 

(4) Работничка која посвојува дете има право на плате-
но отсуство за времетраењето на периодот на адаптацијата 
на детето, согласно со прописите за семејството.  

 
Повторно враќање на работа од отсуство од работа      

поради бременост, раѓање и родителство 
 

Член 166 
(1) Работничка која користи отсуство поради бре-

меност, раѓање и родителство, ако сака може да се вра-
ти на работа и пред истекот на отсуството. 

(2) Работничката од ставот (1) на овој член, покрај 
правото на плата, има право и на надомест на плата за 
отсуство поради бременост и родителство, во висина 
од 50% од утврдениот износ на надоместокот за отсус-
твото од ставот (1) на овој член според прописите за 
здравствена заштита. 
 
Користење на отсуство од работа за родителство од 

страна на татко или посвоител на дете 
 

Член 167 
Доколку отсуството од работа за родителство од 

членот 165 на овој закон не го користи работничката, 
правото на отсуство од работа за родителство го кори-
сти таткото или посвоителот на детето.  

 
Продолжување на  отсуството поради 
бременост, раѓање и родителство 

 
Член 168 

(1) Ако работничка роди мртво дете или ако детето 
умре пред истекот на отсуството поради бременост, ра-
ѓање и родителство, има право да го продолжи отсус-
твото за време колку што според наодот на лекар е по-
требно да закрепне од раѓањето и од психичката со-
стојба предизвикана со губењето на детето, а најмалку 
45 дена, за кое време и припаѓаат сите права врз основа 
на  отсуството за бременост, раѓање и родителство. 

(2) За време на отсуството од ставот (1) на овој член 
и членот 165 став (2) на овој закон, работничката има 
право на надомест на плата според прописите за здрав-
ствена заштита. 

 
Скратено работно време на родител на 
дете со развојни проблеми и посебни 

образовни потреби 
 

Член 169 
(1) Еден од родителите на дете со развојни пробле-

ми и посебни образовни потреби има право да работи 
со половина од полното работно време ако двајцата ро-
дители се во работен однос или ако родителот е само-
хран, врз основа на наод од надлежна лекарска комиси-
ја, ако детето не е сместено во установа за социјално-
здравствено згрижување. 

(2) Скратеното работно време од ставот (1) на овој 
член се смета како полно работно време, а правото на 
надомест на плата се исплатува според прописите за 
социјална заштита. 

 
Надоместок на плата 

 
Член 170 

Работникот кој користи отсуство поради бременост, 
раѓање и родителство, отсуство за нега и заштита на 
дете има право на надоместок на плата согласно со овој 
и друг закон и колективен договор. 
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Право на мајката доилка 
 

Член 171 
Работничката која го дои детето и по изминувањето 

на отсуството поради бременост, раѓање и родителс-
тво, ќе започне да работи со полно работно време, има 
право на платена пауза во текот на работното време, во  
траење од еден ипол час дневно, во кое време се засме-
тува и дневната пауза. Тоа право го има работничката 
до наполнета една година возраст на детето. 

 
XIII ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ КОИ СÉ 

УШТЕ НЕ НАПОЛНИЛЕ 18 ГОДИНИ ВОЗРАСТ 
 

Посебна заштита на работниците кои сé 
уште не наполниле 18 години возраст 

 
Член 172 

Работниците кои сé уште не наполниле 18 години 
возраст во работниот однос имаат посебна заштита. 

 
Забрана за вршење на работи 

 
Член 173 

(1) На работниците кои сé уште не наполниле 18 го-
дини возраст работодавачот не смее да им наложи да 
вршат тешки физички работи, работи кои се вршат под 
земја или под вода, работи со извори на јонизирачки 
зрачења и други работи кои можат штетно и со зголе-
мена опасност да влијаат на здравјето, односно здрав-
ствениот развој со оглед на нивните психофизички спе-
цифичности. 

(2) Работите од ставот (1) на овој член ги пропишу-
ва министерот надлежен за работите од областа на тру-
дот, во согласност со министерот надлежен за работите 
од областа на  здравство. 

 
Работно време, одмор и пауза 

 
Член 174 

(1) Работното време на работникот кој сé уште не 
наполнил 18 години  возраст не смее да биде подолго 
од осум часа дневно и 40 часа неделно. 

(2) Работникот кој сé уште не наполнил 18 години 
возраст и работи најмалку четири ипол часа дневно, 
има право на пауза за време на работното време во тра-
ење од најмалку 30 минути. 

(3) Работникот кој сé уште не наполнил 18 години 
возраст има право на одмор меѓу два дена во траење од 
најмалку 24 последователни часа. 

 
Забрана за ноќна работа 

 
Член 175 

(1) Работникот кој сé уште не наполнил 18 години 
возраст не смее да работи ноќе меѓу 22,00 часот и 6,00 
часот наредниот ден. 

(2) По исклучок може да се одреди работникот кој 
сé уште не наполнил 18 години возраст да работи ноќе 
во случај на виша сила, кога таквата работа трае опре-
делено време и мора веднаш да биде извршена, а пол-
нолетните работници не се на располагање. Во тој слу-
чај мора на работниците кои сé уште не наполниле 18 
години возраст, да им биде обезбеден одмор во наред-
ните три дена. 

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член работода-
вачот мора да обезбеди надзор од страна на полнолетен 
работник. 

Зголемен годишен одмор 
 

Член 176 
Работникот кој сé уште не наполнил 18 години во-

зраст има право на годишен одмор зголемен за седум 
работни дена. 

 
XIV. ЗАШТИТА НА ИНВАЛИДИ СО ПРАВО НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
 

Вработување, оспособување или 
преоспособување на инвалидите 

 
Член 177 

Работодавачот обезбедува заштита на инвалидите 
при вработувањето, оспособувањето или преоспособу-
вањето во согласност со закон. 
 

Права на инвалидите на трудот 
 

Член 178 
(1) На работникот инвалид на трудот со право на 

професионална рехабилитација по основ на професио-
нална неспособност за работа, работодавачот е должен 
да му обезбеди услови за вршење на професионалната 
рехабилитација и да го распореди на друга работа со 
полно работно време во согласност со прописите од 
пензиското и инвалидското осигурување. 

(2) На работникот кај кој постои непосредна опас-
ност од настапување на инвалидност , работодавачот 
е должен да му обезбеди распоредување на друга со-
одветна работа и надоместок на плата во висина на 
разликата меѓу платата на која работел работникот 
пред распоредувањето и платата на новото работно 
место. 

(3) Опасност од настапување на инвалидност во 
смисла на став 2 од овој член постои кога кај работни-
кот поради вршење на одредени работни задачи, усло-
вите за работа без оглед на мерките што се применува-
ат или може да се применуваат, влијаат врз здравстве-
ната состојба и работната способност на работникот во 
таа мера што е забележано нарушување на неговата 
здравствена состојба, поради што е потребно распоре-
дување на друго работно место соодветно на неговото 
образование и способност заради спречување од наста-
нување на инвалидност. 

(4) Постоењето на опасноста од настанување на 
инвалидност со наод, оцена и мислење ја утврдува 
Комисијата за оцена на работната способност во Фон-
дот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија. 

 
XV. ПОСЕБНА ЗАШТИТА НА ПОВОЗРАСНИ 

РАБОТНИЦИ 
 

Член 179 
Работниците повозрасни од 57 години жени и 59 го-

дини мажи, уживаат посебна заштита, согласно со овој 
и друг закон. 

 
Ограничување на прекувремената 

и ноќната работа 
 

Член 180 
На повозрасниот работник работодавачот без сог-

ласност на работникот  не смее да му одреди прекувре-
мена или ноќна работа. 
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XVI. ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА, 
ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ ОД РАБОТНИ-

ОТ ОДНОС 
 
Остварување на правата кај работодавачот 

и судска заштита 
 

Член 181 
(1) Ако работникот смета дека работодавачот не му 

ги обезбедува правата од работниот однос или  крши 
кое било од неговите права од работниот однос има 
право да поднесе писмено барање до работодавачот кр-
шењето да го отстрани, односно да ја исполни својата 
обврска.  

(2) Ако работникот смета дека со писмена одлука 
на работодавачот е прекршено неговото право, има 
право во рок од осум дена од врачувањето на одлуката 
со која било прекршено правото, да бара од работода-
вачот истото да го отстрани. 

(3) Ако работодавачот во натамошниот рок од осум 
дена по врачувањето на писменото барање на работни-
кот не ги исполни своите обврски од работниот однос, 
односно не го отстрани кршењето на правото, работни-
кот може во рок од 15 дена да бара судска заштита 
пред надлежниот суд.  

(4) Против одлуката за отказ на договорот за врабо-
тување, работникот може да поднесе тужба во рок од 
15 дена од врачувањето од страна на работодавачот, 
пред надлежниот суд.  

(5) Без оглед на роковите од ставовите (2) и (3) на 
овој член работникот може паричните побарувања од 
работниот однос да ги остварува непосредно пред над-
лежниот суд.  

(6) Неизбраниот кандидат за вработување кој смета 
дека при изборот била прекршена забраната на дискри-
минација, во рок од 15 дена од приемот на известува-
њето од страна на работодавачот може да бара надо-
мест на штета пред надлежниот суд.  

 
XVII. МИРНО РЕШАВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ-

ТЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СПОРОВИ 
 

Мирно решавање на индивидуални и 
колективните работни спорови 

 
Член 182 

Во случај на индивидуален или колективен работен 
спор, работодавачот и работникот можат да се догово-
рат решавањето на спорот да го доверат на посебен ор-
ган утврден со закон. 

 
Мирно решавање на колективните спорови по пат 

на  арбитража 
 

Член 183 
(1) Со колективен договор може да се определи ар-

битража за решавање на колективни работни спорови. 
(2) Со колективниот договор се одредува составот, 

постапката и други прашања значајни за работата на 
арбитражата. 

(3) Ако работодавачот и работникот се согласат со 
арбитражно решавање на работниот спор, одлуката на 
арбитражата е конечна и задолжителна за двете страни. 

(4) Против одлуката на арбитражата не е допуштен 
спор пред надлежниот суд. 

XVIII. СИНДИКАТИ И ЗДРУЖЕНИЈА 
НА РАБОТОДАВАЧИ 

 
Асоцијации на работници 

и работодавачи 
 

Член 184 
(1) Работниците имаат право, по свој слободен из-

бор, да основаат синдикат и во него да се зачленуваат, 
под условите пропишани со статутот или правилата на 
тој синдикат. 

(2) Синдикатот е самостојна, демократска и неза-
висна организација на работниците во која доброволно 
се здружуваат заради застапување, претставување, уна-
предување и заштита на своите економски, социјални и 
други поединечни и колективни интереси. 

(3) Работодавачите имаат право, по свој слободен 
избор, да основаат здружение и во него да се зачлену-
ваат, под условите пропишани со статутот или прави-
лата на тоа здружение. 

(4) Здружението на работодавачите е самостојна, 
демократска и независна организација во која работо-
давачите доброволно стапуваат заради претставување, 
унапредување и заштита на своите економски, социјал-
ни и други интереси. 

(5) Синдикатите и здруженијата од ставовите (1) и 
(3) на овој член можат да се основаат без какво било 
претходно одобрување. 

 
Доброволност на членство во синдикатот 

и здружението на работодавачите 
 

Член 185 
(1) Работникот, односно работодавачот слободно 

одлучува за своето стапување и истапување од синди-
катот, односно здружението на работодавачите. 

(2) Никој не смее да биде ставен во понеповолна 
положба поради членство или нечленство во синдика-
тот, односно здружението на работодавачите, односно 
учество или неучество во дејноста на синдикатот, од-
носно здружението на работодавачите. 

 
Заштита на синдикатот и здружението 

на работодавачите 
 

Член 186 
(1) Синдикатот, односно здружението на работода-

вачите не можат да бидат распуштени или нивната деј-
ност запрена по административен пат, ако се основани 
и дејноста ја вршат во согласност со закон. 

(2) Активноста на синдикатот и на нивниот претстав-
ник не може да се ограничува со акт на работодавачот, ако 
таа е во согласност со закон и колективен договор. 

 
Здружување на повисоки нивоа 

 
Член 187 

(1) Синдикатите, односно здруженијата на работо-
давачите можат да основаат свои сојузи или други об-
лици на здружување во кои нивните интереси се повр-
зуваат на повисоко ниво (синдикати и здруженија на 
работодавачи на повисоко ниво). 

(2) Синдикатите и здруженијата на работодавачите 
на повисоко ниво ги уживаат сите права и слободи за-
гарантирани за синдикатот, односно здружението на 
работодавачите. 

(3) Синдикатите и здруженијата на работодавачите 
имаат право слободно да се здружуваат и соработуваат 
со меѓународните организации основани поради оства-
рување на нивните права и интереси. 
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Статут на синдикатите, односно 
здруженијата на работодавачите 

 
Член 188 

(1) Синдикатот, здружението на работодавачите, 
односно синдикатите и здруженијата на работодавачи-
те на повисоко ниво, мора да имаат статут заснован и 
донесен на начелата на демократското застапување и 
демократско почитување на волјата на членовите. 

(2) Со статутот се утврдуваат: целта на здружува-
њето во синдикатот, односно здружението на работода-
вачите, внатрешната организација на синдикатот, од-
носно здружението, називот, седиштето, подрачјето на 
дејствување, симболот, органите на синдикатот, однос-
но здружението, начинот на избор и разрешување на 
тие органи, нивниот мандат, овластувањата на органи-
те, постапката за зачленување и престанок на членство-
то, начинот на определување на членарината, начинот 
на донесување и измени на статутот, правилата и дру-
гите општи акти, начинот на стекнување, располагање, 
начинот, условите и органите кои одлучуваат за подел-
ба на имотот на синдикатот, односно здружението на 
работодавачи во случај на престанок на дејствување и 
надзор над имотот и престанокот на работата на синди-
катот, односно здружението на работодавачите. 

(3) Статутот мора да содржи одредби за телата ов-
ластени за склучување на колективните договори. 

(4) Називот на синдикатот, односно здружението на 
работодавачите на повисоко ниво мора јасно да се раз-
ликува од називот на веќе регистрираните синдикати, 
здруженија на работодавачи, односно регистрирани 
синдикати, односно здруженија на повисоко ниво. 

 
Правна способност на синдикатите, 

односно здруженијата на работодавачите 
 

Член 189 
(1) Синдикална организација на ниво на работода-

вач стекнува својство на правно лице со денот на упис 
во Централниот регистар на Република Македонија. 

(2) Синдикат на повисоко ниво, односно здружение 
на работодавачите на повисоко ниво стекнува својство 
на правно лице со денот на упис во Централниот реги-
стар на Република Македонија, по претходен упис во 
регистарот на синдикати, односно регистарот на здру-
женија на работодавачи. 
 

Регистар на синдикатите и здруженијата 
на работодавачите 

 
Член 190 

(1) Синдикатите и здруженијата на работодавачите 
на повисоко ниво, се запишуваат во регистарот на син-
дикати, односно регистарот на здруженија на работода-
вачи кој се води во министерството надлежно за рабо-
тите од областа на трудот. 

(2) Во регистарот се запишува: денот на основање-
то, називот, седиштето, подрачјето на дејствување, на-
зивот на извршното тело, името на лицето овластено за 
застапување и престанокот на дејствување, престано-
кот на овластувањето на подружницата, односно дру-
гиот облик на внатрешното организирање во правниот 
промет. 

 
Барање за упис во регистарот 

 
Член 191 

(1) Запишувањето во регистарот од член 190 став 
(1) од овој закон се врши врз основа на барање на син-
дикат на повисоко ниво, односно на здружение на ра-
ботодавачи на повисоко ниво. 

(2) Со барањето за упис мора да се приложи: одлу-
ката за основање, записникот од основачкото собрание, 
статутот, називот на основачот и членовите на изврш-
ното тело, името и презимето на лицето или лицата ов-
ластени за застапување и податоците за бројот на чле-
новите на синдикатот врз основа на платена членарина. 

 
Решение за барањето за упис 

во регистарот 
 

Член 192 
(1) По барањето за упис на синдикатот на повисоко 

ниво, односно здружението на работодавачите во реги-
старот се донесува решение, од кое еден примерок се 
доставува до Централниот регистар на Република Ма-
кедонија. 

(2) Решението од ставот (1) на овој член содржи: 
дата и упис и број под кој синдикатот, односно здруже-
нието на работодавачите е запишан во регистарот, на-
зив на синдикатот, односно здружението на работода-
вачите седиште и име и презиме на лицето, односно 
лицата овластени за застапување. 

 
Пријава на промени на податоците 

 
Член 193 

(1) Во регистарот мора да се пријави секоја проме-
на на називот на синдикатот, односно здружението на 
работодавачите, односно подружницата или друг об-
лик на внатрешно организирање, седиштето, подрачје-
то на дејствување, називот  на извршното тело, лицето 
овластено за застапување престанокот на дејствување-
то, односно овластувањата во правниот промет. 

(2) Лицето овластено за застапување на синдикатот, 
односно здружението на работодавачите е должно про-
мените од ставот (1) на овој член да ги пријави на орга-
нот кој го води регистарот, во рок од 30 дена од денот 
на настанувањето на промените. 

 
Имот на синдикатот и здружението 

на работодавачите 
 

Член 194 
(1) Синдикатот, односно здружението на работо-

давачите може да прибира уписнина и членарина и 
со купување, подарок или на друг законски начин да 
стекнува имот без какво било претходно одобрение. 

(2) Присилно извршување не може да се спроведе 
на недвижниот и подвижниот имот на синдикатот, од-
носно здружението на работодавачите неопходен за 
одржување состаноци. 

(3) Ако синдикатот, односно здружението престане 
да дејствува со имотот на синдикатот, односно здруже-
нието се постапува под условите и на начин пропишан 
со статутот на синдикатот, односно здружението. 

 
Дејствување на синдикатот, односно здружението 
на работодавачите и забрана на надзор над другата 

страна 
 

Член 195 
Работодавачите и нивните здруженија не смеат да 

имаат надзор над основањето и дејствувањето на син-
дикатите, односно нивните здруженија на повисоко 
ниво, ниту со цел на таков надзор смеат да ги финан-
сираат или на друг начин потпомагаат синдикатите, 
односно нивните здруженија на повисоко ниво. 
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Судска заштита на членските права 
 

Член 196 
Член на синдикатот, односно здружението на рабо-

тодавачите може да бара судска заштита во случај на 
повреда на неговите права утврдени со статутот или 
другите правила на синдикатот, односно здружението. 

 
Судска заштита на правото на здружување 

 
Член 197 

(1) Синдикатот, односно здружението на работода-
вачите и нивните здруженија на повисоко ниво можат 
да бараат од судот да ја забрани дејноста која е спро-
тивна на правото на слободно здружување на работни-
ците, односно работодавачите. 

(2) Синдикатот, односно здружението и нивно здру-
жение на повисоко ниво може да бара надомест на 
штета која ја претрпеле поради дејности од ставот (1) 
на овој член. 

 
Забрана на нееднакво постапување поради  
синдикално членство или активности 

 
Член 198 

(1) Работникот не смее да биде ставен во понепо-
волна положба од другите работници поради членство 
во синдикатот, а особено не е допуштено: 

1)  договор за вработување со определен работник 
да се склучи под услови за тој да не стапи во синдикат, 
односно под услов да истапи од синдикатот и 

2)  да му се раскине договорот за вработување или 
на друг начин го стави работникот во понеповолна по-
ложба од другите работници поради негово членство 
во синдикатот или учество во синдикални активности 
надвор од работното време, а со согласност на работо-
давачот и за време на работното време. 

(2) Членството во синдикатот и учество во активно-
стите на синдикатот не смее да биде околност на која 
работодавачот ќе ја заснова одлуката за склучување на 
договор за вработување, за промена на работата која 
работникот ја работи, односно местото на работа, 
стручното образование, напредувањето, плаќањата, со-
цијалните надоместоци и престанок на договор за вра-
ботување. 

(3) Работодавачот, директорот или некој друг орган 
и застапникот на работодавачот, не смеат да користат 
присила против кој било синдикат. 

 
Синдикален претставник 

 
Член 199 

(1) Синдикатите самостојно одлучуваат за начинот 
на нивното застапување кај работодавачот. 

(2) Синдикатите кои имаат членови вработени кај 
одреден работодавач можат да именуваат или изберат 
еден или повеќе синдикални претставници кои ќе ги за-
стапуваат кај тој работодавач. 

(3) Синдикалните претставници имаат право кај ра-
ботодавачот да ги штитат и промовираат правата и ин-
тересите на членовите на синдикатот. 

(4) Работодавачот е должен на најбројниот репре-
зентативен синдикат да му обезбеди просторни услови 
за вршење на дејноста. 

(5) Работодавачот е должен на синдикатите и нив-
ните претставници да им овозможи навремено и ус-
пешно остварување на правата од ставот (3) на овој 
член и пристап до податоците важни за остварување  
на тоа право. 

(6) Синдикалниот претставник е должен правото од 
ставот (3) на овој член да го остварува во време и на 
начин согласно со колективен договор. 

(7) Синдикатот е должен да го извести работодава-
чот за именувањето на синдикалниот претставник.  

 
Заштита на синдикалните 

претставници 
 

Член 200 
(1) Синдикалниот претставник е заштитен од отказ 

согласно со овој закон.  
(2) На синдикалниот претставник заради синдикал-

на активност не може да му се намали платата или да  
му се откаже договорот за вработување. 

(3) На синдикалниот претставник за времето на вр-
шење на должноста, работодавачот може да му го отка-
же договорот за вработување само со претходна сог-
ласност на синдикатот. 

(4) Ако синдикатот во рок од осум дена не се изјас-
ни за давање или ускратување на согласноста, се смета 
дека е согласен со одлуката на работодавачот. 

(5) Ако синдикатот не даде согласност, согласноста 
може да се надомести со судска одлука. 

(6) Заштитата пред отказ за лицата од ставот (1) на 
овој член трае цело време за времето на траењето на 
мандатот и најмалку две години по престанување на 
мандатот. 

(7) На работник кој е избран или именуван на син-
дикална функција утврдена со статут, а чие вршење ба-
ра привремено да престане да работи кај работодава-
чот, му мирува работниот однос и има право во рок од 
пет дена по престанувањето на функцијата што ја вр-
шел, да се врати на работа за вршење на работи кои од-
говараат на неговиот степен на стручна подготовка. 

 
Престанок на дејствување на синдикатите, 
односно здруженијата на работодавачите 

 
Член 201 

Синдикатот, односно здружението на работодава-
чите престанува да дејствува ако така одлучи надлеж-
ното тело на синдикатот, односно здружението на ра-
ботодавачите кое со статутот е овластено да одлучува 
за престанок на дејствување на синдикатот, односно 
здружението. 

 
Забрана на дејствување на синдикатот, 
односно здружението на работодавачите 

 
Член 202 

(1) Дејствувањето на синдикатот, односно здруже-
нието на работодавачите ќе се забрани со одлука на ре-
довниот суд, надлежен според седиштето на синдика-
тот, односно седиштето на здружението на работодава-
чите, доколку неговата дејност е спротивна на Уставот 
и закон. 

(2) Постапката за забрана на дејствувањето на син-
дикатот, односно здружението се покренува на барање 
на органот овластен за регистрација или надлежен суд. 

(3) Во образложението на пресудата за забрана на 
дејствувањето на синдикатот, односно здружението на 
работодавачи мора да се назначат дејностите поради 
кои дејствувањето на синдикатот, односно здружение-
то е забранета. 

(4) Со пресудата со која се забранува дејствувањето 
на синдикатот, односно здружението судот мора да од-
лучи за имотот на синдикатот, односно здружението во 
согласност со статутот на синдикатот, односно здруже-
нието. 

(5) Изреката на правосилната пресуда за забрана на 
дејствувањето на синдикатот, односно здружението се 
објавува во „Службен весник на Република Македони-
ја”. 
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(6) Врз основа на правосилна пресуда, органот над-
лежен за водење на регистар, ги брише организациите 
од регистарот. 

(7) Примерок од правосилна пресуда од ставот (5) 
на овој член се доставува и до Централниот регистар 
на Република Македонија. 

 
XIX. КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

 
Видови на колективни договори 

 
Член 203 

Колективен договор се склучува како општ на ниво 
на Република, посебен на ниво на гранка,односно од-
дел, согласно со Националната класификација на деј-
ности и поединечен на ниво на работодавач. 

 
Општ колективен договор 

 
Член 204 

(1)На ниво на Република Македонија се склучува: 
1) општ колективен договор за приватниот сектор 

од областа на стопанството и 
2) општ колективен договор за јавниот сектор. 
(2) Општиот колективен договор за јавниот сектор 

се однесува на органите на државната власт и други др-
жавни органи, органите на единиците на локалната са-
моуправа, установите, јавните претпријатија, заводите, 
агенциите, фондовите и други правни лица кои вршат 
дејност од јавен интерес. 
 

Примена и важност на колективните 
договори 

 
Член 205 

(1) Општиот колективен договор за приватниот се-
ктор од областа на стопанството  се применува непо-
средно и е задолжителен за работодавачите и вработе-
ните во приватниот сектор.  

(2) Општиот колективен договор за јавниот сектор 
се применува непосредно и е задолжителен за работо-
давачите и вработените во јавниот сектор .    

(3) Колективниот договор на ниво на гранка, однос-
но оддел, согласно со Националната класификација на 
дејности се применува непосредно и е задолжителен за 
работодавачите кои се членови на здружението на ра-
ботодавачите потписници на колективниот договор 
или кои дополнително му пристапиле на здружението.   

 
Предмет на колективното договарање 

 
Член 206 

(1) Со колективните договори се уредуваат правата 
и обврските на договорните страни кои го склучиле тој 
договор, а може да содржи и правни правила со кои се 
уредува склучувањето, содржината и престанокот на 
работните односи и други прашања од работните, од-
носи или во врска со работните односи. 

(2) Правните норми содржани во колективниот до-
говор се применуваат непосредно и се задолжителни за 
сите лица на кои, во согласност со одредбите на овој 
закон, се применува колективниот договор. 

 
Обврска за колективно договарање 

 
Член 207 

Лицата кои според овој закон можат да бидат стра-
на на колективниот договор, се должни со добра волја 
да преговараат за склучување на колективен договор во 
врска со прашањата кои според овој закон можат да 
бидат предмет на колективниот договор. 

Лица кои ги обврзува колективниот договор 
 

Член 208 
(1) Колективниот договор ги обврзува сите лица 

кои го склучиле и сите лица кои во времето на склучу-
вањето на колективниот договор биле или дополнител-
но станале членови на здруженијата кои го склучиле 
колективниот договор. 

(2) Колективниот договор ги обврзува и сите лица 
кои му пристапиле на колективниот договор и сите ли-
ца кои дополнително станале членови на здруженијата 
кои пристапиле на колективниот договор. 

(3) Поединечниот колективен договор ги обврзува - 
важи и за работниците кај работодавачот кои не се чле-
нови на синдикат или на синдикатот - потписник на ко-
лективниот договор. 

 
Облик на колективниот договор 

 
Член 209 

Колективниот договор задолжително се склучува 
во писмена форма. 

 
Учесници во склучувањето на колективен 

договор 
 

Член 210 
(1) Колективен договор склучуваат работодавачот 

или репрезентативното здружение на работодавачите и 
репрезентативниот синдикат. 

(2) Учесниците во склучувањето на колективниот 
договор се должни да преговараат. 

(3) Ако во текот на преговорите од ставот (2) на 
овој член не е постигната согласност за склучување на 
колективен договор, учесниците можат да образуваат 
арбитража за решавање на спорните прашања. 

 
Репрезентативност на синдикатот и на здружението 

на работодавачи 
 

Член 211 
(1) Репрезентативност на синдикат за територијата 

на Република Македонија, односно на здружение на ра-
ботодавачи за територијата на Република Македонија 
се определува заради учество во трипартитни тела за 
социјално партнерство и трипартитни делегации на со-
цијалните партнери. 

(2) Репрезентативност на синдикат на ниво на јавен 
сектор се определува заради учество во колективно до-
говарање на ниво на јавен сектор. 

(3) Репрезентативност на синдикат, односно на 
здружение на работодавачи на ниво на приватен сектор 
од областа на стопанството, се определува заради учес-
тво во колективно договарање на ниво на приватен се-
ктор од областа на стопанството. 

(4) Репрезентативност на синдикат, односно здру-
жение на работодавачи на ниво на гранка, односно од-
дел, согласно со Националната класификација на деј-
ности се определува заради учество во колективно до-
говарање на ниво на гранка, односно оддел согласно со 
Националната класификација на дејности. 

(5) Репрезентативност на синдикат на ниво на рабо-
тодавач се определува заради учество во колективно 
договарање на ниво на работодавач. 

 
Услови за определување на репрезентативност на 

синдикатот 
 

Член 212 
(1) Репрезентативен синдикат за територијата на 

Република Македонија е синдикат кој ги исполнува 
следните услови: 
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1) да е запишан во регистарот на синдикати кој го 
води министерството надлежно за работите од областа 
на трудот; 

2) во него да членуваат најмалку 10% од вкупниот 
број на вработени во Република Македонија кои  пла-
ќаат членарина на синдикатот; 

3) да здружува најмалку три синдикати на нацио-
нално ниво од различни гранки, односно оддели, сог-
ласно со Националната класификација на дејности кои 
се запишани во регистарот на синдикати кој се води во 
министерството надлежно за работите од областа на 
трудот; 

4) да дејствува на национално ниво и да имаат  ре-
гистрирани членки во најмалку 1/5 од општините во 
Република Македонија; 

5) да дејствува во согласност со својот статут и де-
мократските принципи и  

6) во него да членуваат синдикати кои потпишале 
или пристапиле на најмалку три колективни  договори 
на ниво на гранка, односно оддел, согласно со Нацио-
налната класификација на дејности. 

(2) Репрезентативен синдикат на ниво на јавен се-
ктор е синдикатот кој е запишан во регистарот на син-
дикати кој го води министерството надлежно за рабо-
тите од областа на трудот и во кој се зачленети најмал-
ку 20 % од бројот на вработени во јавниот сектор  и 
кои плаќаат членарина. 

(3) Репрезентативен синдикат на ниво на приватен  
сектор од областа на стопанството е синдикатот кој е 
запишан во регистарот кој го води министерството 
надлежно за работите од областа на трудот и во кој се 
зачленети најмалку 20 % од бројот на вработени во 
приватниот сектор од областа на стопанството и кои 
плаќаат членарина. 

(4) Репрезентативен синдикат на ниво на гранка, 
односно оддел, согласно со Националната класифика-
ција на дејности е синдикат кој е запишан во региста-
рот кој го води министерството надлежно за работите 
од областа на трудот и во кој се зачленети најмалку 
20% од бројот на вработени во гранката, односно одде-
лот, согласно со Националната класификација на деј-
ности   и кои плаќаат членарина.    

(5) Репрезентативен синдикат на ниво на работода-
вач е синдикат во кој се зачленети најмалку 20%  од  
бројот на вработени кај работодавачот и кои плаќаат 
членарина.  

 
Услови за определување на репрезентативност на 

работодавачите 
 

Член 213 
(1) Репрезентативно здружение на работодавачите 

за територијата на Република Македонија е здружение 
кое ги исполнува следните услови: 

1) да е запишано во регистарот на здруженија на ра-
ботодавачи  кој го води министерството надлежно за 
работите од областа на трудот; 

2) во здружението да се зачленети најмалку 5% од 
вкупниот број работодавачи во приватниот сектор од 
областа на стопанството во Република Македонија или 
работодавачите членки на здружението да вработуваат 
најмалку 5% од вкупниот број вработени во приватни-
от сектор во Република Македонија; 

3) членки на здружението да бидат работодавачи од 
најмалку три гранки, односно оддели согласно со На-
ционалната класификација на дејности; 

4) да има свои членки во најмалку 1/5 од општини-
те во Република Македонија; 

5) да склучило или пристапило на најмалку  три  ко-
лективни договори на ниво на гранка, односно оддел, 
согласно со Националната класификација на дејности и  

6) да дејствува во  согласност со својот статут и де-
мократските принципи. 

(2) Репрезентативно здружение на работодавачи на 
ниво на приватен сектор од областа на стопанството е 
здружение кое е запишано во регистарот кој го води 
министерството надлежно за работите од областа на 
трудот и во кое се зачленети  најмалку 10% од вкупни-
от број работодавачи во приватниот сектор или работо-
давачите членки на здружението да вработуваат нај-
малку 10% од вкупниот број вработени во приватниот 
сектор. 

(3) Репрезентативно здружение на работодавачи на 
ниво на гранка, односно оддел, согласно со Национал-
ната класификација на дејности е здружение кое е за-
пишано во регистарот кој го води министерството над-
лежно за работите од областа на трудот и во кое се  
зачленети најмалку 10% од вкупниот број работодава-
чи во гранката, односно одделот, согласно со Нацио-
налната класификација на дејности или работодавачите 
членки на здружението да вработуваат најмалку 10% 
од вкупниот број вработени во гранката, односно одде-
лот, согласно со Националната класификација на деј-
ности. 

 
Орган надлежен за утврдување  

на репрезентативноста 
 

Член 213 - а 
Репрезентативноста на синдикат, односно на здру-

жение на работодавачи на ниво на Република Македо-
нија, на ниво на јавен сектор, на ниво на приватен се-
ктор од областа на стопанството и на ниво на гранка, 
односно оддел согласно Националната класификација 
на дејности, ја утврдува министерот надлежен за рабо-
тите од областа на трудот, на предлог од Комисија за 
утврдување на репрезентативноста (во понатамошниот 
текст: Комисија), во согласност со овој закон.  

 
Состав и начин на работа на Комисијата 

 
Член 213 - б 

(1) Комисијата е составена од девет члена, од кои 
по три претставника на Министерството за труд и со-
цијална политика, Министерството за правда и Мини-
стерството за економија. 

(2) Регистрирани синдикати и здруженија на рабо-
тодавачи на национално ниво можат да определат свој 
претставник кој ќе присуствува при работата на Коми-
сијата. 

(3) Претставниците на министерствата од ставот (1) 
на овој член ги именува Владата на Република Македо-
нија на предлог на министерот за труд и социјална по-
литика. 

(4) Административно-стручните работи за работа 
на Комисијата ги врши Министерството за труд и со-
цијална политика .  

(5) Начинот на работа на Комисијата се определува 
со Деловник за работа на Комисијата. 

 
Барање  за утврдување на репрезентативност 

 
Член 213-в 

(1) Барање за утврдување на репрезентативност до 
Комисијата доставува синдикат, односно здружение на 
работодавачи на повисоко ниво. 

(2) Со барањето се поднесуваат и докази  за испол-
нување на условите за репрезентативност  и тоа: 

1) решение од уписот во регистарот на синдикати, 
односно решение од уписот во регистарот на здруже-
нија на работодавачите; 
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2) список на членовите на синдикатот кои плаќаат 
членарина заверен од страна на овластен претставник 
на синдикатот и работодавачот и пристапници на чле-
новите, односно доказ за членство на работодавачите 
во здружението на работодавачите; 

3) список на склучени колективни договори или ко-
лективни договори на кои им пристапил синдикатот, 
односно здружението на работодавачи; 

4) список на синдикати - членки на синдикатот по 
гранки, односно оддели, согласно со Националната 
класификација на дејности односно список на работо-
давачи членки по гранки, односно оддели, согласно со 
Националната класификација на дејности и  

5) список на локалните синдикати - членки, однос-
но работодавачи по општини со седиште и адреса. 

(3) По завршувањето на постапката за утврдување 
на репрезентативноста, пристапниците од ставот 2 на 
овој член се враќаат на синдикатите. 

(4) Работодавачот е должен, на барање на синдика-
тот да издаде потврда со списокот на членовите на син-
дикатот кои се вработени кај него и плаќаат членарина. 

 
Постапка по барањето 

 
Член 213-г 

(1) Комисијата утврдува дали барањето и поднесе-
ните докази се во согласност со овој закон. 

(2) Министерот надлежен за работите од областа за 
трудот, на предлог на Комисијата, донесува решение за 
репрезентативност. 

(3) На решението за репрезентативност од ставот 
(2) на овој член може да се поднесе жалба до Владата 
на Република Македонија.  

(4) Против решението од ставот (3) на овој член мо-
же да се заведе управен спор пред надлежен суд.  

 
Преиспитување на репрезентативноста 

 
Член 213-д 

(1) Репрезентативноста се определува за временски 
период од три години, од денот на  донесување на ре-
шението. 

(2) Синдикат и здружение на работодавачи може да 
поднесат барање за преиспитување на репрезентатив-
ност, по истекот на период од една година  од  денот на  
донесувањето на решението за утврдување на репре-
зентативност. 

(3) Барањето за преиспитување на репрезентативно-
ста кое се поднесува до Комисијата содржи: име на 
синдикатот или здружението на работодавачи, нивото 
на основање, бројот на решението за регистрација, при-
чините за барање за преиспитување на репрезентатив-
носта и наведување на докази по истото. 

(4) Комисијата поведува постапка за утврдување на 
репрезентативноста, согласно член 213-г  од овој закон. 

 
Објавување на решение 

 
Член 213-ѓ 

Решението за репрезентативноста се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Спогодба за здружување заради учество во  

склучување на колективен договор 
 

Член 214 
Ако ниеден од синдикатите, односно здружението 

на работодавачите не ги исполнува условите за репре-
зентативност, во смисла на овој закон, синдикатите, од-
носно здружението на работодавачите, можат да склу-
чат спогодба за здружување заради учество во склучу-
вањето на колективниот договор. 

Надлежност за решавање на споровите за 
репрезентативност на синдикатот, односно 

на здружението на работодавачите 
 

Член 215 
Во случај на спор за репрезентативноста на синди-

катот, односно на здружението на работодавачите, од-
лучува надлежниот суд во согласност со закон, во рок 
од осум дена. 

 
Страни за склучување на општ колективен договор 

 
Член 216 

(1) Општиот колективен договор за приватниот се-
ктор го склучуваат репрезентативното здружение на 
работодавачите и репрезентативниот синдикат за при-
ватниот сектор од областа на стопанството. 

(2) Општиот колективен договор за јавниот сектор, 
го склучува репрезентативниот синдикат во јавниот се-
ктор и министерот надлежен за работите од областа на 
трудот, по претходно овластување од Владата на Ре-
публика Македонија. 
 
Страни за склучување на посебен колективен дого-
вор за гранка, односно оддел согласно со Национал-

ната класификација на дејности 
 

Член 217 
Посебниот колективен договор за гранката, однос-

но одделот, согласно со Националната класификација 
на дејности  го склучуваат репрезентативниот синдикат 
и репрезентативното здружение на работодавачите на 
ниво на гранка, односно одделот, согласно со Нацио-
налната класификација на дејности. 
 
Страни за склучување на посебен колективен дого-

вор за јавни претпријатија и јавни установи 
 

Член 218 
(1) Посебниот колективен договор за јавните прет-

пријатија и јавните установи го склучуваат основачот 
или органот кого тој ќе го овласти и репрезентативниот 
синдикат. 

(2) Посебниот колективен договор за лицата кои са-
мостојно вршат дејност во областа на уметноста или 
културата (самостојни уметници) го склучуваат репре-
зентативниот синдикат и репрезентативното здружение 
на работодавачите. 
 

Страни за склучување на поединечен 
колективен договор 

 
Член 219 

(1) Поединечен колективен договор склучуваат ре-
презентативниот синдикат кај работодавачот и овла-
стенето лице од работодавачот. 

(2) Ако во склучувањето на колективниот договор 
од ставот (1) на овој член учествуваат повеќе репрезен-
тативни синдикати се образува одбор за преговори. 

(3) Членовите на одборот од ставот (2) на овој член 
ги определуваат репрезентативните синдикати. 
 
Страни за склучување на поединечен колективен 
договор за јавни претпријатија и јавни установи 

 
Член 220 

Поединечен колективен договор за јавните прет-
пријатија и јавните установи склучуваат основачот или 
органот кој тој ќе го овласти и репрезентативниот син-
дикат кај работодавачот. 



Стр. 34 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 февруари 2010 
 

Одбор за преговори 
 

Член 221 
Ако во склучувањето на колективен договор за те-

риторијата на Републиката, односно на ниво на гран-
ка,односно оддел, согласно со Националната класи-
фикација на дејности учествуваат повеќе репрезента-
тивни синдикати, односно повеќе репрезентативни 
здруженија на работодавачи, се образува одбор за 
преговори чиј состав го определуваат репрезентатив-
ните синдикати, односно репрезентативните здруже-
нија на работодавачи. 

 
Овластување за склучување на 

колективен договор 
 

Член 222 
Претставниците на синдикатите и на здруженијата 

на работодавачите кои учествуваат во преговорите за 
склучување на колективен договор и кои склучуваат 
колективен договор, мора да имаат овластување од 
своите органи. 
 

Должност за исполнување на обврските 
од колективниот договор 

 
Член 223 

(1) Странките на колективниот договор и лицата на 
кои тој се применува, се должни да ги извршуваат не-
говите одредби. 

(2) Поради повреда на обврските од колективниот 
договор, оштетената страна или лице на кое тој се при-
менува може да бара надомест за претрпената штета. 

 
Назнака на лицата, односно подрачјето 

на примена 
 

Член 224 
Во колективниот договор задолжително се назначу-

ваат лицата и подрачјето на кои тој се  применува. 
 

Полномошно за преговарање и склучување  
на колективен договор 

 
Член 225 

(1) Лицата кои ги застапуваат страните на коле-
ктивниот договор, мора да имаат полномошно за коле-
ктивно преговарање и склучување на колективен дого-
вор. 

(2) Ако страна на колективниот договор е правно 
лице, полномошното од ставот (1) на овој член мора да 
биде издадено во согласност со статутот на правното 
лице. 
 

Време на склучување на колективниот 
договор 

 
Член 226 

Колективен договор може да се склучи на опреде-
лено време за период од две години, со можност за 
продолжување, со писмена согласност на страните на 
договорот. 

 
Престанок на важење на колективен 

договор 
 

Член 227 
(1) Колективен договор склучен на определено вре-

ме престанува да важи со истекот на времето за кое е 
склучен. 

(2) Важењето на колективниот договор може да 
престане и со спогодба на сите учесници или со отка-
жување, на начинот утврден со колективниот договор. 

Продолжување на важење на колективниот  
договор 

 
Член 228 

(1) Кога важењето на колективниот договор се про-
должува со спогодбата на страните на договорот, спо-
годба се склучува најдоцна 30 дена пред истекот на ва-
жењето на колективниот договор. 

(2) Ако со колективниот договор поинаку не е опре-
делено, по истекот на рокот на кој е склучен колектив-
ниот договор, неговите одредби и понатаму се приме-
нуваат до склучувањето на нов колективен договор.  

 
Отказ на колективниот договор 

 
Член 229 

(1) Колективниот договор мора да содржи одредби 
за отказниот рок и постапката за откажување, измену-
вање и дополнување на колективниот договор. 

(2) Колективен договор склучен на определено вре-
ме може да се откаже само ако е предвидена можност 
за откажување на договорот. 

(3) Отказот на договорот мора да се достави до дру-
гите страни на договорот. 

(4) Во случај на отказ колективниот договор се 
применува најдолго шест месеца од денот на подне-
сувањето на отказот, ако со закон поинаку не е опре-
делено, со тоа што учесниците се должни постапката 
за преговарање да ја започнат најдоцна во рок од 15 
дена од денот на поднесувањето на отказот. 

(5) По истекот на рокот од ставот (4) на овој член, 
колективниот договор престанува да важи ако договор-
ните страни поинаку не се договорат. 

 
Влијание на статусните измени на примената  

на колективниот договор 
 

Член 230 
При статусна измена на работодавачот, на работни-

ците се до склучувањето на нов колективен договор, а 
најдолго една година, продолжува да се применува ко-
лективниот договор кој на нив се применувал во време-
то на статусната измена. 
 

Доставување и регистрација на 
колективните договори 

 
Член 231 

(1) Секој општ и грански колективен договор и се-
која измена (изменување, дополнување, откажување 
или пристапување) на колективниот договор пред нив-
ното објавување мора да се достави за регистрација до 
министерството надлежно за работите од областа на 
трудот. 

(2) Колективниот договор или измената на коле-
ктивниот договор ја доставува до надлежниот орган 
страната која е прва наведена во тој договор, односно 
страната која го откажува колективниот договор. 

(3) Известување за склучување на колективен дого-
вор на ниво на работодавач и времето за кое е склучен 
се доставува до министерството надлежно за работите 
од областа на трудот, во рок од 8 дена од неговото 
склучување. 

(4) Министерот надлежен за работите од областа  
на трудот, ја пропишува постапката за доставување и 
регистрирање на колективните договори и нивните из-
мени до надлежниот државен орган и начинот на воде-
ње на евиденцијата на доставените колективни догово-
ри и нивните измени. 
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Објавување на колективните договори 
 

Член 232 
(1) Колективните договори мора јавно да се објават. 
(2) Општите и гранските колективни договори и 

нивните измени и дополнувања се објавуваат во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

(3) Поединечниот колективен договор се објавува 
на начинот утврден со договорот. 

 
Пристапување кон колективен договор 

 
Член 233 

(1) На колективниот договор можат дополнително 
да му пристапат лица кои според одредбите на овој за-
кон можат да бидат страна на колективниот договор. 

(2) Изјавата за пристапување кон колективниот 
договор мора да се достави до сите страни кои го 
склучиле колективниот договор и до лицата кои до-
полнително му пристапиле на колективниот договор. 

(3) Лицата кои дополнително му пристапиле на ко-
лективниот договор имаат исти права и обврски како и 
страните кои го склучиле. 
 

Судска заштита на правата од колективен 
договор 

 
Член 234 

Страна на колективен договор може со тужба пред 
надлежниот суд да бара заштита на правата од коле-
ктивниот договор. 

 
Решавање на колективните работни спорови 

 
Член 235 

(1) Ако настане спор во постапката на склучување, 
изменување и дополнување на колективен договор, 
спорот се решава по мирен пат. 

(2) Страните во спорот можат решавањето на коле-
ктивниот работен спор спогодбено да го доверат на ар-
битража. 

 
XX.  ШТРАЈК 

 
Права и обврски за времето на штрајк 

 
Член 236 

(1) Синдикатот и неговите здруженија на повисоко 
ниво имаат право да повикаат на штрајк и да го пове-
дат со цел за заштита на економските и социјалните 
права на своите членови од работниот однос, во сог-
ласност со закон. 

(2) Штрајкот мора писмено да се најави на работо-
давачот, односно здружението на работодавачите про-
тив кои е насочен, а штрајкот на солидарност на рабо-
тодавачот кај кого тој штрајк се организира. 

(3) Штрајкот не смее да започне пред завршување 
на постапката за помирување, согласно со овој закон. 
Обврската за помирување не смее да го ограничи пра-
вото на штрајкот, кога таква постапка е предвидена со 
овој закон, односно пред спроведувањето на друга по-
стапка за мирно решавање на спорот за која страните 
се договориле. 

(4) Штрајкот на солидарност може да започне без 
спроведување на постапка за помирување, но не пред 
истекот на два дена од денот на почетокот на штрајкот 
за чија поддршка се организира. 

(5)  Во писмото со кое се најавува штрајкот мора да 
се наведат причините за штрајкот, местото на одржува-
њето на штрајкот и денот и времето на почетокот на 
штрајкот. 

(6) Штрајкот мора да биде организиран на начин со 
кој нема да се оневозможува или попречува организи-
рањето и одвивањето на работниот процес за работни-
ците кои не учествуваат во штрајкот, забрана на влез 
на работниците и на одговорните лица во деловните 
простории на работодавачот. 

 
Отстранување од процесот на работа 

 
Член 237 

(1) Работодавачот може да  отстрани работници од 
процесот на работа само во одговор на веќе започнат 
штрајк. 

(2) Бројот на работници отстранети од работа не 
смее да биде поголем од 2% од бројот на работниците 
учесници во штрајкот. 

(3) Работодавачот може да ги отстрани од процесот 
на работа само оние работници кои со своето однесува-
ње поттикнуваат насилничко и недемократско однесу-
вање, со што се оневозможуваат преговорите меѓу ра-
ботниците и работодавачот. 

(4) За работниците отстранети од работа, за времето 
додека  се отстранети од работа, работодавачот е дол-
жен да ги уплатува придонесите утврдени со посебните 
прописи за најниската основица за плаќање на придо-
несите. 

 
Правила за работите кои не смеат да 

се прекинат за време на штрајк 
 

Член 238 
(1) На предлог на работодавачот, синдикатот и ра-

ботодавачот спогодбено подготвува и донесува прави-
ла за производно одржувачки и нужни работи кои не 
смеат да се прекинуваат за време на штрајк. 

(2) Правилата од ставот (1) на овој член  содржат 
особено одредби за работите и бројот на работниците 
кои на нив мора да работат за време на штрајк, а со цел 
за овозможување обновување на работата по завршува-
ње на штрајкот (производно одржувачки работи), од-
носно со цел за вршење на работите кои се неопходно 
потребни заради спречување на загрозување на живо-
тот, личната сигурност или здравјето на граѓаните 
(нужни работи). 

(3) Со определување на работите од ставот (1) на 
овој член не смее да се оневозможува или битно огра-
ничува правото на штрајк. 

(4) Ако синдикатот и работодавачот не се спогодат, 
во рок од 15 дена од денот на доставувањето на пред-
логот на работодавачот до синдикатот за определува-
њето на работите од ставот (1) на овој член, работода-
вачот или синдикатот може во рок од наредните 15 де-
на да бара за тие работи да одлучи арбитража. 
 

Последици од организирањето и учеството 
во штрајк 

 
Член 239 

(1) Организирањето или учеството во штрајк орга-
низиран во согласност со одредбите на овој закон и ко-
лективен договор, не претставува повреда на договорот 
за вработување. 

(2) Работникот не смее да биде ставен во понепо-
волна положба од другите работници поради организи-
рање или учество во штрајк, организиран во согласност 
со одредбите на закон и колективен договор. 

(3) На работникот може да му се даде отказ само 
ако организирал или учествувал во штрајк кој не е 
организиран во согласност со закон и колективен до-
говор или ако за време на штрајкот направил некоја 
друга тешка повреда на договорот за вработување. 

(4) Работникот не смее на кој било начин да биде 
присилен да учествува во штрајкот. 
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Придонеси од плата 
 

Член 240 
На работниците учесници во штрајк, за време на учес-

тво во штрајкот, работодавачот е должен да им уплатува 
придонеси од плата утврдени со посебните прописи на 
најниската  основица за плаќање на придонесите. 

 
Надоместок на нето плата за време на штрајк 

од организаторот на штрајкот 
 

Член 241 
Организаторот на штрајкот може од свои средс-

тва да им обезбеди надоместок на нето плата за вре-
мето на штрајк на работниците кои учествувале во 
штрајкот. 

 
Судска забрана на незаконски штрајк 

и надомест на штета 
 

Член 242 
(1) Работодавачот, односно здружението на работо-

давачите може да бара од надлежниот суд да забрани 
организирање и спроведување на штрајк спротивно од 
одредбите на закон. 

(2) Работодавачот може да бара надомест на штета 
која ја претрпел поради штрајкот кој не е организиран 
и спроведен во согласност со овој закон. 

 
Судска забрана за незаконско исклучување 

од работа и надомест на штета 
 

Член 243 
(1) Синдикатот може да бара од надлежниот суд да 

забрани  исклучување од работа за време на штрајк, 
спротивно од одредбите на закон. 

(2) Синдикатот може да бара надомест на штета ко-
ја тој или работниците ја претрпеле поради исклучува-
њето од работа за време на штрајк кое не е извршено  
во согласност со закон. 
 

Судска надлежност за забрана на штрајк 
и отстранување од работа 

 
Член 244 

(1) Одлука за забрана на штрајк донесува надлеж-
ниот суд за работни спорови во прв степен. 

(2) По жалба против одлуката од ставот (1) на овој 
член, одлучува надлежниот суд. 

(3) Постапката по барањето за забрана на штрајк, 
односно отстранување од работа е итна.  

 
Штрајк во вооружените сили, полицијата, 

органите на државната управа и јавните служби 
 

Член 245 
Штрајкот во вооружените сили, полицијата, орга-

ните на државната управа, јавните претпријатија и јав-
ните установи се уредува со посебен закон. 

 
XXI. ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ 

 
Овластувања на Економско-социјалниот совет 

 
Член 246 

(1) Заради утврдување и остварување на усогласени 
дејности со цел за заштита и промоција на економските 
и социјалните права, односно интереси на работниците 
и работодавачите, водење на усогласена економска, 
развојна и социјална политика, поттикнување на соци-
јален дијалог и склучување и примена на колективни 
договори и нивно усогласување со мерките на економ-
ската, социјалната и развојната политика, се основа 
Економско- социјален совет. 

(2) Дејноста на Економско-социјалниот совет се те-
мели на потребата за тристрана соработка меѓу Влада-
та на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Владата), синдикатите и здруженијата на работодава-
чите, во решавањето на економските и социјалните 
прашања и проблеми. 

(3) Економско-социјалниот совет: 
1) ги следи, проучува и оценува влијанието на еко-

номската политика и мерките на економската политика 
на социјалната стабилност и развој; 

2) ги следи, проучува и оценува влијанието на со-
цијалната политика и мерките на социјалната политика 
на економската стабилност и развој; 

3) ги следи, проучува и оценува влијанието на про-
мените на цените и платите на економската стабилност 
и развој; 

4) му дава образложено мислење на министерот за 
труд за прашања и проблеми поврзани со склучување-
то и примената на колективните договори; 

5) им предлага на Владата, работодавачите и синдика-
тите, односно на нивните здруженија на повисоко ниво, во-
дење на усогласена политика на цени и плати; 

6) дава мислења по предлози на закони од областа 
на трудот и социјалната сигурност; 

7) ја промовира и поттикнува потребата на тристра-
на соработка (трипартитен социјален дијалог) меѓу со-
цијалните партнери за решавање на економските и со-
цијалните прашања и проблеми; 

8) го поттикнува мирното решавање на колективни-
те работни спорови и 

9) дава мислења и предлози на министерот за труд 
во врска со другите прашања утврдени со овој закон. 

(4) Економско-социјалниот совет се основа со спо-
годба меѓу Владата, репрезентативните синдикати на 
територијата на Република Македонија и репрезента-
тивните здруженија на работодавачи на територијата 
на Република Македонија. 

(5) Со спогодбата за основање на Економско-соци-
јалниот совет поблиску се определуваат неговите овла-
стувања. 

(6) Економско-социјалниот совет може да основа 
одбори и комисии за одделни прашања од својот дело-
круг. 

(7) Економско-социјалниот совет донесува делов-
ник со кој се уредува начинот на работата на Советот. 

 
Состав на Економско-социјалниот совет 

 
Член 247 

(1) Со спогодбата за основање на Економско-соци-
јалниот совет се определува неговиот состав. 

(2) При утврдување на составот мора да се води 
сметка за соодветна застапеност на социјалните парт-
нери. 

 
XXII. ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 
 

Упатување работник на работа 
во странство 

 
Член 248 

(1) Во согласност со договорот за вработување ра-
ботодавачот може да го упати работникот на работа во 
странство. 

(2) Работникот може да го одбие упатувањето на ра-
бота во странство од оправдани причини, како што се: 

1) бременост; 
2) инвалидност; 
3) здравствени причини;  
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4) грижа за дете кое не наполнило седум годишна 
возраст; 

5) грижа за дете кое не наполнило 15 години во-
зраст, ако работникот живее сам со детето и се грижи 
за неговото воспитување и заштита и 

6) други причини определени со договорот за вра-
ботување, односно со колективниот договор којшто не-
посредно го обврзува работодавачот. 

(3) Ако договорот за вработување не предвидува 
можност за работа во странство, работодавачот и ра-
ботникот се должни да склучат нов  изменет договор за 
вработување. Договорот може да се склучи за време на 
довршување на проектот, односно за време на довршу-
вање на работите кои упатениот работник ги врши во 
странство. 

 
Договор за вработување за вршење 

на работи во странство 
 

Член 249 
(1) Ако работникот склучува договор за вработува-

ње за вршење на работа во странство за ограничен пер-
иод и за тоа време за правата и обврските од деловниот 
однос се применуваат, исто така, и странските прописи 
според меѓународното приватно право, договорот за 
вработување покрај обврзувачките норми  според овој 
закон мора да содржи  и одредби за:  

1) траењето на работата во странство; 
2) празниците и слободните работни денови; 
3) минималниот годишен одмор; 
4) висина на платата и валутата, во којашто таа се 

исплаќа; 
5) другите примања во пари, на кои работникот има 

право за време работата во странство и 
6) условите за враќање во татковината. 
(2) Наместо одредбите од ставот (1) точки 4 и 5 на 

овој член, договорот за вработување може да се пови-
кува на друг закон, друг пропис или на колективен до-
говор којшто го уредува тоа прашање. 

 
XXIII. РАБОТА НА ДЕЦА ПОМЛАДИ ОД  

15 ГОДИНИ, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 
 

Член 250 
(1) Забрането е вработување на деца помлади од 15 

години. 
(2) Детето кое е помладо од 15 години може, со 

плаќање на надоместок, да учествува во снимање на 
филмови, подготовка и изведување на уметнички, 
сценски и други слични дела (културни, уметнички, 
спортски и рекламни активности).  

(3) Одобрение од ставот (2) на овој член се издава 
врз основа на барање на законскиот застапник и по 
претходно извршениот преглед на работното место на 
детето. 

(4) Кај работодавачот може учениците кои напол-
ниле 14 години возраст и студентите да вршат практич-
на работа во рамките на образовната програма. 

(5) Во случаите од ставовите (2) и (4) на овој член 
соодветно се применуваат одредбите на овој закон за 
работното време, одморите и паузите, за посебната за-
штита на работниците кои сé уште не наполниле 18 го-
дини возраст, како и за одговорноста за надомест на 
штета. 

 
Чираци 

 
Член 251 

За чиракот за време на професионалното оспособу-
вање кај работодавачот се применуваат одредбите на 
овој и на друг закон со кои се уредува посебна заштита 
на работниците кои сé уште не наполниле 18 години 

возраст, распоредувањето на работното време, одморот 
за време на работното време, неделниот одмор, за пла-
тениот одмор, отсутност од работа поради празнување, 
отсутност од работа поради неспособност за работа по-
ради болест, отсутност од работа поради вршење на 
функција или обврски според посебни закони и одго-
ворност за надомест на штета. 

 
Посебни договори 

 
Член 252 

(1) Работодавачот може со определено лице да 
склучи договор поради вршење работи кои се надвор 
од дејноста на работодавачот, а кои имаат за предмет 
самостојна изработка или поправка на определени 
предмети, самостојно извршување на определена фи-
зичка или интелектуална работа. 

(2) Договорот од ставот (1) на овој член може да се 
склучи и за културно-уметнички работи со лице кое вр-
ши културно-уметничка дејност. 

 
(главта XXIV РАБОТНА КНИШКА и членовите 

253, 254 и 255 се избришани) 
 
XXV  ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ОБЛАСТА 

НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
 
Надзор од страна на инспекцијата на трудот 

 
Член 256 

(1) Надзор над примената на овој закон, другите за-
кони и вработување прописи за работните односи, ко-
лективните договори и договорите за работа со кои се 
уредуваат правата и обврските на работникот и работо-
давачот од работниот однос, врши органот на државна-
та управа надлежен за работите на инспекцијата на 
трудот. 

(2) Работите на инспекцискиот надзор од ставот (1) 
на овој член ги врши инспекторот на трудот. 

 
Овластувања на инспекцијата на трудот 

 
Член 257 

(1) Во спроведувањето на надзорот инспекторот на 
трудот ги има овластувањата утврдени со закон и врз 
основа на закон донесените прописи. 

(2) Работникот, синдикатот и работодавачот можат 
да бараат од инспекторот на трудот да изврши инспек-
циски надзор. 

 
Укажување за отстранување на повреди 

на закон и други прописи 
 

Член 258 
(1) Ако инспекторот на трудот утврди повреда на 

закон, друг пропис, колективен договор, договор за 
вработување и други акти, над чија примена врши инс-
пекциски надзор, со решение ќе му нареди на работо-
давачот да донесе или поништи акт со кој ќе ги отстра-
ни утврдените неправилности и недостатоци.  

(2) За постапувањето по донесеното решение, работода-
вачот е должен да го извести инспекторот на трудот. 

 
Забрана за вршење на работи на 

работодавачот 
 

Член 259 
(1) Инспекторот на трудот со решение ќе го забра-

ни вршењето на работи  на работодавачот, ако: 
1) затекне да работи лице со кое не е заснован рабо-

тен однос во согласност со закон и колективен договор 
и за кое не поднел пријава за задолжително социјално 
осигурување; 
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2) не исплатил плата, односно најниска плата, за 
три месеца; 

3) не го почитува, односно го крши работното вре-
ме и распоредот на работното време и 

4) не води, неправилно води или злоупотребува еле-
ктронско евидентирање на полното работно време и на 
прекувремената работа. 

(2) Забраната од ставот (1) точка 1) на овој член 
трае 30 дена од денот на врачувањето на решението, за 
точките 2) и 4), до отстранување на неправилностите, а 
за точката 3) седум дена. 

(3) Ако работодавачот ги повтори неправилностите 
од ставот (1) точка1) на овој член, ќе му се изрече мер-
ка забрана за вршење на дејност од една до пет години. 

(4) Пријава за поведување на судска постапка во 
случајот од ставот (3) на овој член поднесува инспекто-
рот на трудот. 

 
Овластување на институцијата за 

јавни приходи 
 

Член 260 
(1) Организацијата надлежна за работите на јавните 

приходи е должна да го известува надлежниот инспе-
ктор на трудот за работодавачите кои не извршиле 
пресметка и исплата на плати, односно најниска плата 
за претходниот месец. 

(2) Известувањето од ставот (1) на овој член се до-
ставува до инспекторот на трудот според седиштето на 
работодавачот. 

 
Покренување на прекршочна постапка 

 
Член 261 

Инспекторот на трудот ќе поднесе барање за покре-
нување на прекршочна постапка, ако констатира дека 
работодавачот, односно одговорното лице со повреда 
на закон или други прописи, колективни договори и 
договор за вработување со кои се уредуваат работните 
односи, извршил прекршок. 

 
Одлагање на извршување на одлука 

 
Член 262 

(1) Ако инспекторот на трудот утврди дека со ко-
нечна одлука на работодавачот е повредено право на 
работникот, на барање на работникот, со решение ќе го 
одложи извршувањето на таа одлука, ако работникот 
завел работен спор до донесувањето на правосилна од-
лука на судот. 

(2) Работникот од ставот (1) на овој член, барањето 
до инспекторот на трудот може да го достави во рок од 
30 дена од денот на поведувањето на работниот спор 
пред надлежниот суд. 

(3) Против конечното решение на инспекцијата на 
трудот од ставот (1) на овој член не може да се покрене 
управен спор. 

 
Право на жалба 

 
Член 263 

(1) Против решението на инспекторот на трудот од 
членовите 258, 259 и 262 на овој закон може да се изја-
ви жалба до министерот надлежен за работите од обла-
ста 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. 

XXVI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 264 
(1) Глоба во износ од 15000 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за сторен прекршок на ра-
ботодавач – правно лице, ако: 

1) барателот на вработување или работникот го по-
ставува во нееднаква положба (член 6); 

2) не е склучен договор за вработување меѓу работ-
никот и работодавачот, работодавачот не го пријавил 
работникот во задолжително пензиско и инвалидско 
осигурување, здравствено  осигурување и осигурување  
во случај на невработеност пред стапувањето на работ-
никот на работа, договорот за вработување не е склу-
чен во писмена форма, не се чува во работните просто-
рии на работодавачот каде што работи работникот и не 
му е врачен примерок од договорот за вработување на 
работникот (членови 13 и 15); 

3) склучи договор за вработување со лице кое не 
наполнило 15 години возраст и кое нема општа здрав-
ствена способност и не ги исполнува пропишаните и 
договорените услови за вршење на работата, определе-
ни со закон, колективен договор, акт на работодавачот, 
односно барани од страна на работодавачот (членови 
18 и 19); 

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

5) објави слободно работно место во спротивност 
со членовите 23 и 24 на овој закон; 

6) работодавачот не ги почитува правата и обврски-
те од членовите 25 и 27 на овој закон; 

7) не обезбеди услови за безбедност на животот и 
здравјето на работниците во согласност со прописите 
за заштита при работата (член 42); 

8) не ги штити и почитува личноста, достоинството, 
приватноста на работникот и не се грижи за заштита на 
личните податоци на работникот (членови 43 и 44); 

9) на работник кој работи со скратено работно вре-
ме му наложи да работи преку договореното време и 
ако на инспекторот на трудот не му достави примерок 
од договорот за вработување за вршење на работа дома 
(членови 48, 50 и 60); 

10) откажувањето на договорот за вработување е 
извршено спротивно на овој закон (членови од 72 до 
105, освен одредбата од членот 100); 

11) не исплатил плата, односно најниска плата и не 
уплатил придонеси од плата (членови од 105 до 114). 

12) на работникот му нареди да работи со подолго 
работно време од работното време определено со за-
кон, не води или неправилно води евиденција на работ-
ното време и прекувремената работа (членови 116,117, 
119 и 120); 

13) не ги почитува прописите за прераспределбата 
и прераспоредот на работното време (членови 124 и 
125); 

14) ноќната работа ја организира спротивно на чле-
новите од 127 до 131 на овој закон; 

15) на работникот не му обезбеди пауза за време на 
работното време, одмор меѓу два последователни ра-
ботни дена, неделен и годишен одмор во согласност со 
овој закон и не издаде решение за годишен одмор (чле-
нови од 132 до 156); 

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

17) на работници кои сé уште не наполниле 18 го-
дини возраст не им обезбеди заштита во согласност со 
овој закон (членови од 172 до 176); 
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18) на инвалидите и на повозрасните работници не 
им обезбеди заштита во согласност со членовите од 
177 до 180 на овој закон; 

19) работодавачот се обиде да оствари или оствару-
ва забранет надзор над синдикатот или здружение на 
синдикатот (член 195); 

20) Неиздаде потврда со списокот или издаде пот-
врда со список со неточни и нецелосни податоци за 
членови на синдикатот кои плаќаат членарина; 

21) работник кој организирал или учествувал во 
штрајк, организиран во согласност со закон, го стави 
во понеповолна положба од другите работници (член 
239); 

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

23) организира работа на деца, ученици и студенти, 
спротивно на членот 250 од овој закон; и 

24) го оневозможува или ќе се обиде да го оневоз-
можи инспекторот на трудот во спроведувањето на 
надзорот, ако не постапи по решението на инспекторот 
на трудот за отстранување на повреда на закон или 
друг пропис или по налогот на инспекторот на трудот 
за забрана на работа или вршење на дејноста (членови 
од 256 до 263). 

(2) Глоба во износ од 10000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за сторен прекршок од 
ставот (1) на овој член на работодавач – физичко лице. 

(3) Глоба во износ од 7000 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за сторен прекршок од ставот 
(1) на овој член на директорот, односно друго одговор-
но лице кај работодавачот. 

 
Член 265 

(1) Глоба во износ од 1000 евра во денарска против-
вредност ќе се изрече на самото место за сторен прекр-
шок на работодавач – правно лице, ако: 

1) неизбраниот кандидат не го извести, во рок од 
осум дена по склучувањето на договор за вработување 
дека не бил избран или на кандидатот не му ги врати до-
кументите кои ги доставил како доказ за исполнување 
на бараните услови за вршење на работата (член 27); 

2) склучи договор за вработување на определено 
време спротивно на членот 46 од овој закон; 

3) приправничкиот стаж трае подолго од времето 
утврдено во членот 57 од овој закон; 

4) склучи договор за вработување во кој е договоре-
на пробна работа во траење подолго од со закон дозво-
леното (член 60); 

5) при престанување на работниот однос работода-
вачот не постапил согласно со членот 63 од овој закон; 

6) редовниот и вонредниот отказ на договорот за 
вработување не биде изречен во писмена форма и содр-
жина и не биде врачен согласно со членовите 70 и 71 
од овој закон; 

7) тогаш кога е должен ќе одбие да учествува во по-
стапката за мирно решавање на работните спорови 
(членови 182 и 183); 

8) за неспроведување на колективен договор (член 
223 став (1)) и 

9) склучи договор спротивно на членот 252 од овој 
закон. 

(2) Глоба во износ од 800 евра во денарска против-
вредност ќе се изрече на самото место за сторен прекр-
шок од ставот (1) на овој член на работодавач – физич-
ко лице. 

(3) Глоба во износ од 600 евра во денарска против-
вредност ќе се изрече на самото место за сторен прекр-
шок од ставот (1) на овој член на директорот, односно 
друго одговорно лице кај работодавачот. 

(4) Покана за плаќање на глобата од ставовите (1), 
(2) и (3) на овој член на сторителот на прекршокот ќе 
му врачи инспекторот на трудот на местото на прекр-
шокот. 

Член 266 
(1) Глоба во износ од 1200 евра во денарска против-

вредност ќе му се изрече за сторен прекршок на синди-
катот, односно здружението на синдикатите и работо-
давачите, ако: 

1) синдикатот, односно здруженијата на синдика-
тите и работодавачите во рок од 30 дена од денот на 
настанувањето на промената не ја пријави промената 
на називот на синдикатот и неговите здруженија на 
повисоко ниво, седиштето, подрачјето на дејствува-
ње, називот на органите и телата, лицата овластени 
за застапување, престанокот на дејствувањето, од-
носно овластувањата во правниот промет (член 193);   

2) синдикатот, односно здруженијата на синдикати-
те и работодавачите, колективниот договор не го обја-
ват на пропишаниот начин (член 232); 

3) синдикатот, односно здруженијата на синдикати-
те и работодавачите, тогаш кога за тоа се должни, од-
бијат да учествуваат во постапката за мирење предви-
дена со овој закон (членови 182 и 183 ); 

4) синдикатот, односно здруженијата на синдикати-
те не најават штрајк (член 236 став (2)); 

5) синдикатот, односно здруженијата на синдикати-
те започнат штрајк пред спроведување на постапка за 
мирење, предвидена со овој закон, односно пред спро-
ведување на друга постапка за мирно решавање на спо-
рот (член 236 став (3)) и  

6) синдикатот, односно здруженијата на синдикати-
те во писмото за најава на штрајк не ги наведат причи-
ните за штрајк, местото, денот и времето на почетокот 
на штрајкот (член 236 став (5)). 

(2) Надлежен орган за изрекување на прекршочните 
санкции по ставот (1) од овој член е надлежниот суд. 

 
Прекршочен орган 

 
Член 266-а 

(1) За прекршоците утврдени во членовите 264 и 
265 од овој закон, прекршочна постапка води и прекр-
шочна санкција изрекува органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на трудот (во ната-
мошниот текст: Прекршочниот орган). 

(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој 
член пред прекршочниот орган ја води Комисија за од-
лучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекр-
шочната комисија). 

(3) Прекршочната комисија одлучува по прекршо-
ците утврдени во овој или друг закон и изрекува прекр-
шочни санкции утврдени во овој закон или друг закон. 

(4) Против одлуката за прекршок што ја донел Пре-
кршочниот орган може да се поднесе тужба за поведу-
вање управен спор. 

             
Формирање и работа на Прекршочна комисија 

 
Член 266-б 

(1) Прекршочна комисија формира министерот над-
лежен 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 претсе-
дател и два члена од редот на државните службеници 
вработени во органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на трудот. Претседателот на коми-
сијата е дипломиран правник со положен правосуден 
испит. 

(3) Прекршочната комисија се избира за време трае-
ње од три години со право на реизбор на членовите. 

(4) Претседателот и член на Прекршочната комиси-
ја може да се разреши: 
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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 му се утврди трајна неспособност; 
5) ако се утврди прекршување на прописите за во-

дење на прекршочна постапка со правосилна одлука; 
6) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат 

од работењето во Прекршочната комисија и 
7) 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 утврду-
вање на прекршокот, како и да врши други работи и 
презема дејствија утврдени со овој закон, Закон за пре-
кршоците или друг закон. 

(6) Членовите на Прекршочната комисија се само-
стојни и независни во работата на Прекршочната коми-
сија 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 чле-
нови. 

 (8) Министерот надлежен за работите од областа 
на трудот донесува деловник и трошковник за работа 
на Комисијата за прекршоци. 

(9) Прекршочната комисија води единствена еви-
денција на прекршоците, изречените санкции и донесе-
ните одлуки на начин пропишан од министерот надле-
жен 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 дол-
жен на сторителот на прекршокот, пред да поднесе ба-
рање за прекршочна постапка да му предложи постапка 
за порамнување, согласно со овој или друг закон и За-
конот за прекршоците. 

(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за 
поведување на постапка за порамнување, државниот 
инспектор за труд составува записник во кој се забеле-
жуваат битните елементи на прекршокот, времето, ме-
стото и начинот на сторување на прекршокот, описот 
на дејствието на прекршокот, лицата затекнати на са-
мото 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 прекр-
шокот.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 на-
лог. 

(4) Кога како сторител на прекршок се јавува прав-
но лице, записникот и платниот налог го потпишува 
одговорното лице, односно лицето кое се нашло на ли-
це место при инспекцискиот надзор или друго службе-
но 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 пре-
кршокот се обврзува да ја плати глобата, другите да-
вачки 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 покренува-
ње 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 Ко-
мисијата за посредување. 

(4) Постапката за посредување, врз основа на запис-
ник и трошковник се води пред Комисија за посредува-
ње формирана од министерот надлежен за работите од 
областа на трудот. 

(5) Комисијата за посредување е составена од претсе-
дател и два члена од редот на државните службеници вра-
ботени во органот на државната управа надлежен за рабо-
тите 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 задолжи-
телно присуствуваат претставници на сторителот на 
прекршокот. 

(8) За склучената согласност со посредување се со-
ставува спогодба во која се констатира согласноста на 
двете страни. 

(9) Во спогодбата се утврдуваат обврските на сто-
рителот на прекршокот, а особено: 

- висината и начинот на плаќање на глобата, 
- висината и начинот на плаќање на другите давач-

ки 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 на-
малена за една половина од пропишаната глоба за пре-
кршокот. 

(11) Министерот надлежен за работите од областа 
на трудот донесува деловник и трошковник за работа 
на Комисијата за посредување. 

 (12) Ако постапката за посредување не успее, Ко-
мисијата за посредување го известува државниот инс-
пектор за труд да поднесе барање за поведување прекр-
шочна постапка пред прекршочниот орган. 

(13) Комисијта за посредување е должна да води 
евиденција за поведените постапки за посредување и за 
нивниот исход. 

 
XXVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Примена на одредбите на овој закон на започнатите 

постапки за заштита на права 
 

Член 267 
(член 267 од Законот објавен во „Службен весник на 

Република Македонија” бр. 62/05) 
 
Постапките за остварување и заштита на правата за-

почнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон, 
ќе се довршат според одредбите на законот кој важел во 
време на започнување на постапката освен ако одредбите 
од овој закон не се поповолни за работникот. 
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Донесување на подзаконските акти 
 

Член 268 
(член 268 од Законот објавен во „Службен весник на 

Република Македонија” бр. 62/05) 
 
(1) Министерот надлежен за работите од областа на 

трудот ќе ги донесе подзаконските прописи за спрове-
дување на овој закон во рок од шест месеца од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

(2) До денот на влегувањето во сила на подзакон-
ските прописи од ставот (1) на овој член ќе се приме-
нуваат постојните прописи. 

 
Усогласување на прописите 

 
Член 269 

(член 269 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија” бр. 62/05) 

 
(1) Постојните колективни договори и акти на рабо-

тодавачот ќе се усогласат со овој закон најдоцна во ро-
кот од шест месеца од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

(2) Колективните договори кои нема да се усогласат 
во рокот определен во ставот (1) на овој член престану-
ваат да важат. 

(3) До склучувањето на колективните договори и 
донесувањето на акти на работодавачот согласно со 
овој закон, непосредно се применуваат одредбите на 
овој закон. 

(4) Постојните договори за работа склучени до вле-
гувањето во сила на овој закон се сметаат за договори 
за вработување. 

 
Рок за електронско евидентирање на работното  

време 
 

Член 270 
(член 270 од Законот објавен во „Службен весник на 

Република Македонија ”бр. 62/05) 
 
Обврската на работодавачот за електронско евиден-

тирање на полното работно време и на прекувремената 
работа од членот 116 став (7) на овој закон, започнува 
да важи од 1 јануари 2006 година. 

 
Престанување на важност на законите 

 
Член 271 

(член 271 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија ”бр. 62/05) 

 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за работните односи ("Служ-
бен весник на Република Македонија"број 80/93, 14/95, 
53/97, 21/98, 25/2000, 3/2001, 50/2001, 25/2003 и 
40/2003) и исправките на Законот објавени во "Служ-
бен весник на Република Македонија" број 3/94, 59/97 
и 34/2000 и Законот за штрајк ("Службен лист на 
СФРЈ" број 23/91). 

 
Член 272 

(член 272 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија ”бр. 62/05) 

 
Постојните младински задруги ќе се трансформира-

ат и ќе го усогласат своето работење во согласност со 
закон до 31 декември 2005 година. 

Член 273 
(член 30 од Законот објавен во „Службен весник на  

Република Македонија ”бр. 106/08) 
 
Работодавачот е должен во рок од два месеца од 

влегувањето во сила на овој закон на работникот да му 
ја врати работничката книшка. 

 
Член 274 

(член 31 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија ”бр. 106/08) 

 
Рокот од членот 46 се смета кај договори склучени 

пo влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 275 
(член 45 од Законот објавен во „Службен весник на  

Република Македонија ”бр. 130/09) 
 
Синдикатите и здруженијата на работодавачи на 

повисоко ниво регистрирани пред денот на влегување 
во сила на овој закон се должни да се пререгистрираат 
во министерството надлежно за работите од областа на 
трудот, во согласност со овој закон, во рок од три месе-
ци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 276 

(член 46 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија ”бр. 130/09) 

 
(1) Комисијата се формира во рок од 15 дена од де-

нот на влегувањето во сила на овој закон. 
(2) Барање за утврдување на репрезентативност, 

согласно овој закон, синдикатите и здруженијата на ра-
ботодавачи  доставуваат во рок од 30 дена од денот на 
формирањето на Комисијата.  

 
Член 277 

(член 47 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија ”бр. 130/09) 

 
(1) Општите колективни договори се усогласуваат 

со одредбите од овој закон во  рок од шест месеци од 
денот на влегувањето  во сила на овој закон. 

(2) Колективните договори на ниво на гранка, од-
носно оддел, согласно со Националната класификација 
на дејности и колективните договори на ниво на рабо-
тодавач се усогласуваат во рок од шест месеци од пот-
пишувањето на општите колективни договори. 

 
Член 278 

(член 48 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија ”бр. 130/09) 

 
Одредбите од колективните договори кои нема да 

се усогласат во рокот од член 47 од овој закон преста-
нуваат да важат. 

 
Член 279 

(член 49 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија ”бр. 130/09) 

 
Во целиот текст на Законот за работните односи по 

зборот „гранка“, односно „гранки“ во било кој род и 
број се додаваат зборовите: „односно оддел, согласно 
со Националната класификација на дејности“. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
289. 

Врз основа на член 38 од Законот за образование на 
возрасните („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 7/2008), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 20 јануари 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ   
ВРАБОТЕНИ  ВО ЈУ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ВОЗРАСНИТЕ 
 
1. За членови  на Управниот одбор – од редот на 

стручните работници вработени во Јавната установа 
Центар за образование на возрасните се именуваат:  

- Илија Мијовски, раководител на Одделение за 
истражување, развој и анализа, 

- Маја Корубин, раководител на Одделение за обука 
на обучувачи и наставници, личен развој и професио-
нална ориентација, 

- Константин Христовски, раководител на Сектор 
за креирање политики, планирање и промоција, 

- Маја Крстевска, раководител на Одделение за 
подготвување и изготвување на програмите. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во„Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 22–313/2               Заменик на претседателот 

20 јануари 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
290. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 22 јануари 2010 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА ЗАТВОР КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО 

ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. Се разрешува Соња Цветковска од должноста  

директор на Затвор Куманово со Отворено одделение 
во Крива Паланка, поради заминување на друга долж-
ност, заклучно со 20 јануари 2010 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 22-514/2                     Претседател на Владата 

22 јануари 2010 година        на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

291. 
Врз основа на член  39 став 1 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.59/2000, 12/2003, 55/2005,  
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 26 јану-
ари 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ГЕНЕРА-
ЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Стојан Тодоров се разрешува од функцијата  ге-

нерален секретар на Владата на Република Македонија, 
на негово барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 22–616/1              Заменик на претседателот 

26 јануари 2010 година         на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија, 
                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
292. 

Врз основа на член  39 став 1 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 26 јану-
ари 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За генерален секретар на Владата на Република 

Македонија  се именува Кирил Божиновски, раководи-
тел на сектор во Канцеларијата на претседателот на 
Владата на Република Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 22–617/1              Заменик на претседателот 

26 јануари 2010 година         на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија, 
                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
293. 

Врз основа на член 12 од Законот за основање на 
Национална агенција за европски образовни програми 
и мобилност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.113/2007), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 26 јануари 2010 година, 
донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ 
ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Националната агенција за европски 
образовни програми и мобилност се разрешуваат: 

а) претседателот: 
- Виолета Наумовска 
б)  членовите: 
- Марија Здравкова, 
- Игор Домазетовски, 
- Македонка Дичоска,  
- Зеќир Зеќири. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
   Бр. 22–618/1                Заменик на претседателот 

26 јануари 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија, 
                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
294. 

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за Филм-
скиот фонд на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 70/2006 и 92/2008), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јануари 2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ФИЛМСКИ 
ФОНД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавната установа Филмски фонд на Република Македо-
нија, на нивно барање, се разрешуваат: 

- Јелена Жугиќ, 
- Јана Станисављева.  
2. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Филмски фонд на Република Македонија се име-
нуваат: 

 - Петар Волнаровски, претставник од редот на 
стручните и уметнички лица од областа на филмската 
дејност, и  

- Даниела Станковска, претставник од вработените 
на Фондот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
   Бр. 22–627/1               Заменик на претседателот 

26 јануари 2010 година         на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија, 
                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
295. 

Врз основа на член 12 од Законот за основање на На-
ционална агенција за европски образовни програми и 
мобилност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.113/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 27 јануари 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАЦИОНАЛНАТА 
АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРО-

ГРАМИ И МОБИЛНОСТ 
 
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Националната агенција за европски образовни програ-
ми и мобилност се именуваат: 

а) за претседател 
- Гордана Сусулеска Итиќ 
б) за членови: 
- Влатко Стојковски, 
- Дамјан Мирчевски, 
- Хајрие Елези, 
- Иван Цилев. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
   Бр. 22–639/1             Заменик на претседателот 

27 јануари 2010 година       на Владата на Република 
     Скопје                                   Македонија, 
                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_____________ 
296. 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ 
БОЛЕСТИ „СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ 

 
Во Решението за именување членови на Управниот 

одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника по 
хируршки болести „Свети Наум Охридски“ – Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
9/2010) во точка 1 алинеја 3 наместо „Антон“ треба да 
стои „Јанко“. 

 
              Од Владата на Република Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
297. 

Врз основа на член 11 став (1), алинеи 1, 2, 3, и 6 и 
член 61 став (1), од Законот за возила („Службен вес-
ник на Република Македонија”  бр. 140/2008), министе-
рот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за единечно одобрување на сите возила кои не се 
предмет на единечно одобрување согласно Правилникот 
за одобрување на нови моторни и приклучни возила и 
системите, составните делови и самостојните технички 
единици наменети за таквите возила, техничките барања 
за возилата кои единечно се одобруваат, формата и со-
држината на образецот за единечно одобрение, потврда-
та за сообразност, начинот на применување на алтерна-
тивните постапки, просторните услови, опремата, уреди-
те и кадарот за техничките служби, постапките за извр-
шување на работите на техничките служби, начинот и 
постапката за донесување и одземање на решението за 
овластување на техничките служби. 

 
Член 2 

(1) Единечно одобрување се спроведува за возило 
за кое типот не е одобрен во согласност со хармонизи-
раните прописи за ЕУ одобрување на тип, ниту постои 
одобрение на типот во Република Македонија, а за кое 
се исполнети барањата согласно одредбите на Законот 
за возила и прописите донесени врз негова основа.  

(2) Единечно одобрување се спроведува и за уни-
катно возило, за возило за специјална намена кое не е 
опфатено со став (1) од овој член, како и за возило во 
последната фаза од повеќефазно одобрувањe за возила-
та опфатени со oвој правилник. 

(3) Одредбите на овој правилник се применуваат и 
за возило чиј што тип е одобрен во согласност со хар-
монизираните прописи за ЕУ одобрување на тип, или 
постои одобрение на типот во Република Македонија, 
но истото не било регистрирано, а е преправено, однос-
но на возилото била извршена промена која: 

- ги опфаќа податоците кои се евидентираат во по-
стапката за регистрација на возилото; 

- бара промена на категоријата на возилото; 
- влијае на одобрените составни делови, системи и 

самостoјни технички единици, односно 
- влијае или може да влијае на безбедноста на вози-

лото. 
 

Член 3 
Одредбите на овој правилник не се применуваат за: 
- возила што се наменети за работа на капитални 

градилишта, површински копови, каменоломи, приста-
ништа или аеродроми; 

- возила проектирани и изработени исклучиво за 
потребите на Армијата на Република Македонија, по-
лицијата или за противпожарните служби; 

- подвижни работни машини; 
- возила, чија максималната конструкциска дозво-

лена брзина не надминува 6 km/h; 
- посебни превозни средства, што ги управуваат пе-

шаци; 
- возила наменети за користење на терен за натпре-

варување;  
- возила што се наменети за рекреација надвор од 

јавните патишта со три симетрично поставени тркала, 
и со едно тркало напред и две тркала назад; 

- велосипеди со педали, опремени со помошен еле-
ктричен мотор со максимална силина од 0,25 kW, која 
прогресивно се намалува и конечно може да се преки-
не, ако возилото ја постигне брзината од 25 km/h или 
пред тоа, ако возачот престане да ги движи педалите; 

- возила кои привремено се увезуваат заради учес-
тво на натпревари, саеми и други приредби, организи-
рани во Република Македонија, при што привремениот 
увоз на овие возила може да трае најмногу 30 дена; 

- машинска опрема, посебно конструирана за кори-
стење во шумарството, како што е определено во стан-
дардите МКС ISO 6814; 

- шумска машинска опрема, вградена на шасијата 
на возила за земјоделска работа, како што е определено 
во стандардот МКС ISO 6165; 

-  менлива машинска опрема што е потполно дигна-
та од тлото, кога возилото на кое е закачена се употре-
бува на пат; и 

- прототипни возила, што се употребуваат на пати-
штата со одговорност на производителот, поради извр-
шување на посебни програми за испитување, под услов 
да биле планирани и изработени посебно за таа намена. 

 
Член 4 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „техничка спецификација” е акт, кој ги пропишу-
ва техничките барања кои треба да ги исполнува вози-
лото, системот, составниот дел или самостојната тех-
ничка единица, и опрема, за да бидат пуштени на па-
зар, односно да може да се употребуваат, како и по-
стапките со кои може да се утврди, дали пропишаните 
барања се исполнети; 

2. „одобрување на тип“ е постапка, со која се потвр-
дува, дека типот на возилото, системот, составниот дел 
или самостојната техничка единица ги исполнува соод-
ветните одредби од Законот за возила и прописите до-
несени врз основа на Законот за возила, како и соодвет-
ните технички барања; 

3. „повеќефазно одобрување на тип“ е постапка со 
која се потврдува дека од аспект на нивото на компле-
тираност, некомплетно или докомплетирано возило ги 
исполнува соодветните одредби од Законот за возила и 
прописите донесени врз основа на Законот за возила, 
како и соодветните технички барања; 
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4. „единечно одобрување“ е постапка со која се по-
тврдува дека единечно возило, уникатно или не, ги ис-
полнува соодветните одредби од Законот за возила и 
прописите донесени врз негова основа како и соодвет-
ните технички спецификации; 

5. „потврда за сообразност“ е документ со кој тех-
ничката служба потврдува дека единечно одобреното 
возило, чија сообразност е утврдена според овој пра-
вилник, ги исполнува пропишаните барања и може да 
се регистрира или да се пушти во употреба без допол-
нително утврдување на сообразност; 

6. „возило” е секое моторно, односно, приклучно 
возило, што спаѓа во една од категориите, определени 
во Прилог I кој е составен дел од овој правилник; 

7.  „комплетно возило“ е секое возило, изработено 
во единечна постапка кај производителот до конечната 
фаза, така што ги исполнува сите соодветни технички 
барања; 

8. „некомплетно возило“ е секое возило на кое му е 
потребна барем една понатамошна фаза на доработка, 
за да ги исполни сите соодветни технички барања на 
овој правилник; 

9.  „докомплетирано возило“ е возило на крајот на 
постапката од повеќефазното одобрување, што ги ис-
полнува сите соодветни технички барања од овој пра-
вилник; 

10. „систем“ е било кој систем во возилото, како на 
пример сопирачки, опрема за регулирање на емисиите, 
внатрешна опрема и сл. за кои важат барањата од сод-
ветните технички спецификации; 

11. „составен дел“ е елеменет, за кој важат барања-
та од регулативниот акт и што би можел да стане дел 
од возилото, и кој може да се одобри независно од во-
зилото, кога регулативниот акт таа можност изричито 
ја определува; 

12. „самостојна техничка единица“ е уред, за кој ва-
жат барањата од регулативниот акт, што би станала дел 
од возилото и која може да се одобри одвоено, меѓутоа, 
само во врска со еден или повеќе специфицирани типо-
ви возила, и кога регулативниот акт таа можност изри-
чито ја определува; 

13. „производител“ е физичко или правно лице, кое 
одговара пред органот за одобрување за сите видови на 
постапки за одобрување или постапки за издавање на 
согласност и за обезбедување на сообразност на произ-
водството кое не е неопходно непосредно да биде вклу-
чено во сите фази на изработка на возилото, системот, 
составниот дел или самостојна техничка единица што е 
предмет на постапка на одобрување; 

14. „орган за одобрување“ е орган што е надлежен 
за издавање на одобренија на типот возила, системи, 
составни делови или самостојни технички единици или 
единечни одобренија на возилата; издавање на соглас-
ност за постапката, за изработка и за одземање на изда-
дените одобренијата, за дејствување како контактна 
точка во контактите со орган за одобрување на друга 
држава; за овластување на технички служби и да по-
тврди дека производителот ги исполнува обврските од 
аспект на сообразност на производството; 

15. „техничка служба“ е правно лице овластено од 
министерот за економија на предлог на органот за одо-
брување согласно одредбите на Законот за возила и 
прописите донесени врз основа на Законот за возила, 
со својство на испитна лабораторија за спроведување 
на испитувањата, или со својство на тело за оцена на 
сообразност за почетни проценки и испитувања и/или 
за инспекција; и 

16. „уникатно возило” е возило кое е единечно про-
изведено или составено, или е возило произведено во 
многу мали серии, чие годишно производство не над-
минува 10 возила и чие петгодишно производство не 
надминува 30 возила. 

 
II. ТЕХНИЧКИ БАРАЊА, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА 

ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ 
 

Член 5 
(1) Единечно одобрување на возило е постапка во 

која органот за одобрување врз основа на наоди на тех-
ничка служба потврдува дека прегледаното единечно 
возило, уникатно или не, ги исполнува пропишаните 
барања согласно одредбите од Законот за возила и овој 
правилник и врз основа на тоа му се издава одобрение 
за единечно возило. 

(2) Техничката служба издава потврда за сообраз-
ност на единечно одобрено возило врз основа на одо-
брението од став (1) на овој член. 

 
Член 6 

(1) Техничките барања кои возилата треба да ги ис-
полнуваат во постапката за единечно одобрување се 
дадени во Прилогот II, кој е составен дел на овој пра-
вилник, во кој се содржани техничките спецификации, 
еквивалентните со нив правилници на ECE, како и вре-
менскиот период за нивна примена. 

(2) Техничките барањата за единечно одобрување 
на возила за специјална намена, уникатни или не, се 
дадени во Прилог III, кој е составен дел на овој правил-
ник. 

(3) Единечното одобрување на уникатно возило, на 
барање на производителот или сопственикот на вози-
лото, може да се врши по постапка и технички барања 
утврдени во Прилогот IV кој е составен дел на овој 
правилник.   

 
Член 7 

(1) При единечни одобрувања не се вршат дестру-
ктивни испитувања. Наместо тоа треба да се користат 
релевантните информации што се  приложени од бара-
телот и на тој начин се утврдува соодветноста со алтер-
нативните барања. 

(2) Алтернативни барања во смисла на став (1) на 
овој член значи административни правила и технички 
барања, кои може да содржат виртуелни испитувачки 
методи, основни испитувања, инженериски проценки, 
пресметки и слични постапки, со цел да се осигура без-
бедност во користењето и во сообраќајот на патиштата, 



Стр. 46 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 февруари 2010 
 

како и заштита на животната средина и природата на 
највисоко можно ниво во однос на техничките барања 
содржани во Прилог II односно Прилог III, од овој пра-
вилник. Виртуелните испитувачки методи, основните 
испитувања, инженериските проценки, пресметки и 
сличните постапки може да бидат утврдени со технич-
ки спецификации. 

(3) Органот за одобрување прифаќа секој систем, 
компонента од одделна самостојна техничка единица  
со ЕУ-одобрение наместо алтернативните барања. 

(4) За одредено возило, уникатно или не, на барање 
на производителот или сопственикот, органот за одо-
брување може да издаде одобрение за единечно возило, 
а притоа во постапката за единечно одобрување да не 
примени една или повеќе одредби од овој правилник 
или еден или  повеќе регулативни акти дадени во При-
лог II односно Прилог III на овој правилник, доколку 
определи алтернативни барања во однос на системите, 
составните делови или самостојните технички единици 
што се некомпатибилни со еден или повеќе регулатив-
ни акти, но само ако има основани причини за тоа. 

 
Член 8 

(1) За издавање на единечно одобрение за возило, 
производителот, или сопственикот непосредно, или 
преку овластената техничка служба  поднесува барање 
до органот за одобрување.  

(2) Органот за одобрување одобрението од став (1) 
на овој член го издава врз основа на наод од овластена-
та техничка служба која го спроведува техничкиот дел 
од постапката на единечно одобрување.   

(3)  Во техничката служба, барателот поднесува ба-
рање за извршување на техничкиот дел од постапката и 
кон него приложува: 

- за возилата од член  2 став (1) од овој правилник, 
потврда за исполнување на техничките барања издаде-
на од производителот, застапникот или од независна 
институција која ќе биде прифатена од Органот за одо-
брување, односно технички карактеристики и список 
на одобренија доделени за возилото, неговите системи, 
самостојните технички единици и составните делови, 
согласно барањата од Прилогот II на овој правилник;  

-  возилата од член 2 став (2) на овој правилник, по-
крај документацијата од алинеја 1 од овој став, описен 
лист чија содржина е дадена во Прилог V, кој е соста-
вен дел на овој правилник, како и соодветна техничка 
документација (цртежи, спецификации и пресметки) и 
одобренијата на системите, самостојните технички 
единици или составните делови, односно извештаи од 
испитувања, како што е определено во Прилог III и 
Прилог IV на овој правилник и по потреба други дока-
зи за системите, составните делови, или самостојните 
технички еднинци;   

- за возилата од член 2 став (3) на овој правилник, 
покрај документите од алинеја 1 и 2 од овој став, по-
тврдата за сообразност и техничка документација што 
е поврзана со извршените промени на возилото; 

(4) За возилата од увоз, покрај барањата од став (3) 
на овој член се доставува и доказ за подмирени царин-
ски обврски. 

 
Член 9 

(1) За возилата од член 8 став (3), алинеја 1 на овој 
правилник, техничката служба ја прегледува приложе-
ната документација и возилото. Со прегледот таа утвр-
дува, дали конструкциско техничките карактеристики 
се во согласност со барањата од овој правилник и со 
соодветните технички барања дадени во Прилог II од 
овој правилник. Притоа, техничката служба ја проверу-
ва и техничката состојба на возилото како целина, за 
безбедно вклучување во сообраќај.  

(2) За возилата од член 8 став (3), алинеја 2 на овој 
правилник, техничката служба ја преглрдува приложе-
ната документација и возилото. Со прегледот се извр-
шува проверка на применетите административни пра-
вила и технички барања, се  спроведуваат виртуелни 
испитувачки методи, основни испитувања, инженери-
ски проценки, пресметки и слични постапки, со цел да 
се осигура безбедност во користењето и во сообраќајот 
на патиштата, како и заштита на животната средина на 
највисоко можно ниво во однос на техничките барања. 
Техничката служба утврдува дали конструкциско тех-
ничките карактеристики се во согласност со барањата 
од овој правилник и соодветните технички барања да-
дени во Прилог  III и IV на овој правилник. Притоа, 
техничката служба ја проверува и техничката состојба 
на возилото како целина, за безбедно вклучување вo 
сообраќај, особено општите барања за цврстина и опре-
меност на возилата. 

(3) За возилата од член 8 став (3) алинеја 3 на овој 
правилник, техничката служба, покрај проверките од 
ставовите (1) и (2) на овој член, посебно ги проверува 
оние барања што се однесуваат на деловите на возило-
то поврзани со извршените промени. При утврдување 
на сообразност на изврчената преправка со техничките 
барања, се почитуваат и упатствата на производителот 
на возилото од аспект на можните преработки. 

 
Член 10 

Техничката служба, ако тоа е неопходно за извршу-
вање на постапката, може да бара дополнување на при-
ложената документација.  

 
Член 11 

(1) Техничката служба изготвува наод за возилото 
што е во согласност со податоците во приложената до-
кументација и увидот во возилото. 

(2)  Техничката служба, на органот за одобрување 
треба да му предложи одбивање на доделување на еди-
нечно одобрение ако оцени дека возилото, покрај ис-
полнувањето на сите соодветни технички барања, прет-
ставува голем ризик за безбедноста во сообраќајот на 
патиштата патот, за животната средина или за безбед-
носта при работа. 
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III. ОДОБРЕНИЕ ЗА ЕДИНЕЧНО ВОЗИЛО И  
ПОТВРДА ЗА СООБРАЗНОСТ 

 
Член 12 

(1) Органот за одобрување врз основа на наод на 
техничка служба потврдува дека прегледаното единеч-
но возило, уникатно или не, ги исполнува барањата 
утврдени со овој правилник и на барателот му издава 
одобрение за единечно возило. 

(2) Формата и содржината на образецот за одобре-
ние за единечно возило од категориите М, N и О се 
базира на образецот за ЕУ одобрението даден во При-
лог VI на Правилникот за одобрување на нови мотор-
ни и приклучни возила и системите, составните дело-
ви и самостојните технички единици наменети за та-
квите возила, при што текстот „ЕУ одобрение” се за-
менува со текстот „Единечно одобрение”, а деловите 
од текстот кои се однесуваат на одобрување на тип се 
изоставуваат.  

(3) Формата и содржината на образецот за одобре-
ние за единечно возило од категориите L, се базира на 
образецот за ЕУ одобрението даден во Прилог III на 
Правилникот за одобрување на тип на моторни возила 
со две и со три тркала,  при што текстот „ЕУ одобре-
ние” се заменува со текстот „Единечно одобрение”, а 
деловите од текстот кои се однесуваат на одобрување 
на тип се изоставуваат. 

(4) Формата и содржината на образецот за одобре-
ние за единечно возило за земјоделски и шумски тра-
ктори се базира на образецот за ЕУ одобрението, даден 
во Прилог II поглавје С на Правилникот за одобрување 
на земјоделски и шумски трактори, при што текстот 
„ЕУ одобрение” се заменува со текстот „Единечно одо-
брение”, а деловите од текстот кои се однесуваат на 
одобрување на тип се изоставуваат. 

(5) Одобрението за единечно возило треба да има 
идентификационен број на предметното возило. 

(6) Одобрението се означува согласно со Прилогот 
V кој од овој правилник.  

(7) Ако сопственикот на возило за кое е издадено 
одобрение за единечно возило сака возилото да го про-
даде, да го регистрира или да го пушти во употреба во 
друга држава, органот за одобрување, на негово бара-
ње, му издава документ за техничките барања врз осно-
ва на кои е одобрено возилото.   

 
Член 13 

Органот за одобрување треба да одбие доделување 
на одобрение, доколку утврди дека возилото и покрај 
тоа што ги исполнува сите соодветни технички услови, 
претставува ризик за безбедноста на патиштата, за жи-
вотната средина или за сигурноста при работата. 

 
Член 14 

(1) Формата и содржината на образецот за потврда 
за сообразност  за возилата од категориите М, N, О и L 
е согласно Прилогот VII кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

(2) Формата и содржината на образецот за потврда 
за сообразност за земјоделски и шумски трактори е 
согласно Прилогот VIII кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

(3)  Потврдата за сообразност треба да биде израбо-
тена така да не може да се фалсификува.  

(4) Органот за одобрување на барање на техничките 
служби им издава означени обрасци за потврди за соо-
бразност.  

(5) Техничката служба води евиденција за издаде-
ните потврди за сообразност. За издадените потврди го 
известува органот за одобрување. Тие податоци треба, 
поради нивниот пренос во регистарот на податоци за 
возилата, да се доставуваат по електронски пат на на-
чин, договорен со органот за одобрување. 

(6) Техничката служба што издала потврда за соо-
бразност согласно овој правилник, на барање на сопс-
твеникот на возилото, издава дупликат на потврдата за 
сообразност, ако неговиот оригинал бил изгубен или 
уништен.  

 
IV. ТЕХНИЧКИ СЛУЖБИ 

 
Член 15 

(1) Техничките служби вршат или контролираат ис-
питувања и/или инспекции потребни за одобрување врз 
основа на одредбите на овој правилник, регулативен 
акт од овој правилник, и врз основа на алтернативните 
постапки што се посебно дозволени. 

(2) Техничките служби не може да вршат испитува-
ња или инспекции за кои не се овластени.  

(3) Техничките служби, кои вршат работи од член 2 
став (2) и став (3) на овој правилник, спаѓаат во една 
или во двете од следните категории дејности, во завис-
ност од нивното подрачје на компетенција: 

(a) категорија A -  техничките служби, што во свои-
те сопствени објекти ги извршуваат испитувањата од 
овој правилник и од регулативните акти од Прилог II, 
односно Прилог III и Прилог IV на овој правилник; 

(б) категорија В -  техничките служби што ги кон-
тролираат испитувањата, определени во овој правил-
ник и во регулативните акти од Прилог II, односно 
Прилог III и Прилог IV на овој правилник, што се извр-
шуваат во објектите на производителот или во објекти-
те на трети лица; 

(4)  Техничката служба што извршува работи од од-
делните ставови на член 2 од овој правилник, треба да 
исполнува: 

1. Техничката служба што  извршува работи од 
член 2 став (1) на овој правилник треба да располага со 
соодветен простор, опрема, уреди и кадар и да покаже 
соодветни вештини, специфични технички занаења и 
докажано специфично искуство. Просторот, опремата 
и уредите и кадарот треба да одговараат за спроведува-
ње на постапките за проверка на доказите за исполну-
вање на сите технички барања за возилата кои се одо-
бруваат. 
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2. Техничка служба што извршува работи од член 
2 на овој правилник во постапката на единечно одо-
брување на возила согласно овој правилник треба да 
располага со соодветен простор, опрема, уреди и ка-
дар и да покаже соодветни вештини, специфични тех-
нички знаења (темелни познавања на конструкцијата 
и испитувањето на возилата, владеење на техниката 
на испитување, моделирање и симулации и слично) и 
докажано специфично искуство. Просторот, опремата 
и уредите и кадарот со своите специфични вештини, 
знаења во специфичните области и докажаното искус-
тво, треба да овозможуваат инженериски испитувања, 
инженериски оценки, пресметки, спроведување на ал-
тернативни виртуелни постапки на испитување со цел 
да се обезбеди соодветно ниво на безбедност на пати-
штата и заштита на животната средина, во најголем 
можен степен.  

3.  Техничка служба што извршува работи од се-
кторска област од член 2 став (2) и став (3)  на овој 
правилник во постапката на единечно одобрување на 
возила согласно овој правилник треба да располага со 
соодветен простор, опрема, уреди за секторската об-
ласт и кадар so соодветни вештини, соодветни специ-
фични технички знаења  и докажано соодветно специ-
фично искуство во  секторската област. 

(5) Техничката служба што извршува работи од од-
делните ставови на член 2 од овој правилник, во поглед 
на кадарот треба да исполнува: 

1. Техничка служба што извршува работи од член 
2 став (1) на овој правилник треба да располага со нај-
малку три лица во редовен работен однос со високо 
образование (Машински факултет, од кои најмалку 
два од насока моторни возила, а едно од производна 
или конструктивна насока). Наведениот кадар треба 
да има најмалку три години работно искуство во стру-
ката.   

2. Техничка служба што извршува работи од член 
2 став (2) и став (3)  на овој правилник треба да распо-
лага со најмалку три лица во редовен работен однос 
со високо образование (Машински факултет, насока 
моторни возила и пет години искуство во областа ис-
питување или проектирање, производство и инспек-
ција на возила) и две лица во редовен работен однос 
со високо образование од кои најмалку едно со Ма-
шински факултет од производна или конструктивна 
насока, а другото може да биде со Електротехнички 
или Сообраќаен факултет со три години работно 
искуство во струката. 

3.  Техничка служба што извршува работи од се-
кторска област (како дејност или како категорија на 
возила) од член 2 став (2) и став (3) на овој правилник 
треба да располага со најмалку две лица во редовен 
работен однос со високо образование (Машински фа-
култет, насока моторни возила од кои едното е со пет 
а другото со три години искуство во областа испиту-
вање или проектирање, производство и инспекција на 
возила) и едно лицe во редовен работен однос со ви-

соко образование (Машински факултет од производна 
или конструктивна насока, Сообраќаен или Електро-
технички факултет) и три години работно искуство во 
струката. 

(6) Техничката служба треба: 
- трајно да обезбедува независност и непристрас-

ност во своето работење; 
- да чува деловна тајна; 
- да има одговорност за извршувањето на својата 

дејност; 
- да има збирка на прописи за одобрување и други 

технички прописи за возилата, 
- да има докажано искуство во познавањето на си-

стемот на одобрување и детално познавање на технич-
ките барања за областите за кои е овластена. 

(7) Техничката служба при вршење на работите од 
својата надлежност не треба да има судир на интереси 
со правни и физички лица од областа на  производство 
и продажба на возила, уреди и опрема за возила и одр-
жување на возила. 

 
Член 16 

(1) Техничката служба што извршува работи од 
одделните ставови на член 2 од овој правилник, во 
поглед на просторот и неговата опременост треба да 
исполнува: 

1. Техничка служба што извршува работи од член 2 
став (1) на овој правилник треба да располага со соод-
ветен затворен работен простор во кој е можно да се 
вршат прегледите на возилата а кој треба да задоволи 
условите во врска со надворешните димензии на вози-
лата и во кој е овозможено непречено работење, канце-
лариски простор соодветно опремен за водење евиден-
ција и архивирање на документацијата и соодветна тех-
ничка опременост согласно потребите за дејноста. 

2. Техничката служба за единечно одобрување на 
возилата согласно член 2 на овој правилник треба да 
располага со соодветна просторија која: 

- овозможува соодветни услови за спроведување на 
потребните проверки и/или основни испитувања на во-
зилото; 

- има соодветен систем за затоплување,  
- има соодветно осветлување; 
- има најмалку две врати, за влез и излез од спро-

тивни страни чија широчина треба да овозможуват нес-
метано движење на возилата, како и безбедна и брза 
евакуација на лицата од внатрешноста на просторијата 
кога возилото се наоѓа на вратата, а согласно макси-
малната ширина на возилата според Правилникот за 
техничките барања за системите, составните делови, 
самостојните технички единици, опремата, димензиите 
и вкупните маси и осното оптоварување, а висината на 
вратите треба да ги задоволува димензиите утврдени со 
истиот Правилник за техничките барања за системите, 
составните делови, самостојните технички единици, 
опремата, димензиите и вкупните маси и осното опто-
варување.  
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- има соодветно уреден канал кој овозможува спро-
ведување на потребните испитувања на возилото; 

3. Техничката служба што извршува работи од 
секторската област член 2 став (2) и став (3) на овој 
правилник треба да располага со соодветен затворен 
работен простор во кој е можно да се вршат работи-
те кои се опфатени во секторската област како и кан-
целариски простор соодветно опремен за водење 
евиденција и архивирање на документацијата и со-
одветна техничка опременост согласно потребите за 
дејноста.   

(2) Доколку за возилото кое единечно се одобрува е 
потребно да се изврши поедноставено испитување на 
издувната емисија на возилото, овластената техничка 
служба треба да има систем за одвод на издувните га-
сови. 

 (3) Доколку за возилото кое единечно се одобрува 
е потребно да се изврши поедноставено испитување на 
бучава, овластената техничка служба за да го спроведе 
таквото испитување треба да располага со отворен про-
стор со соодветна подлога и димензии за испитување 
на бучава. 

(4) Овластената техничка служба за единечно одо-
брување треба да располага со соодветен простор за 
паркирање кој е соодветен на видот на возилата кои се 
одобрувањата и на зачестеноста на изведувањето на та-
квите работи.  

(5) Овластената техничка служба за единечно одо-
брување треба да располага и со соодветен простор за 
примање на странките, за архивата и соодветен канце-
лариски простор за спроведување на анализите, обра-
ботка на резултатите на поедноставените испитувања, 
спроведување на пресметките и подготовка на доку-
ментите. 

(6) Овластената техничка служба за единечно одо-
брување на возила треба да располага со информатичка 
и комуникациска опрема и развиен брз и надежен ин-
формациско комуникациски систем. 

 
Член 17 

Површините пред и зад просторијата - салата за 
преглед и по потреба поедноставени испитувања на во-
зила се соодветно изградени, сообраќајно уредени и 
одбележани и обезбедуваат услови за безбедно движе-
ње на возила и лицата. 

 
Член 18 

Овластената техничка служба за единечно одобру-
вање на преправени и/или поправени возила треба по-
стојано да располага со важечките национални пропи-
си, да располага со UN/ECE правилниците кои ги содр-
жат техничките барања за уредите и возилата, да рас-
полага со ЕУ прописите кои се однесуваат на возилата, 
како и да има организирано систем на перманентно 
следење на развојот на сите прописи кои ги дефинира-
ат техничките барања за возилата, нивните уреди и 
опрема, да располага со националните и меѓународни 

стандарди од областа на возилата и нивните уреди, ка-
ко и со датотека за техничките податоци за поодделни 
марки и типови на возилата.  

 
Член 19 

Доколку заради единечно одобрување на возило е 
потребно поедноставено испитување на одделни уреди 
и карактеристики на возилата за кои постојат технички 
барања содржани во одделни технички спецификации, 
ECE правилници, или ЕУ прописите кои се однесуваат 
на возилата, стандарди или други прописи, овластената 
техничка служба треба да располага со услови и опре-
ма за испитување кои овозможуваат спроведување на 
основни испитувања или соодветни алтернативни по-
стапки.  

 
Член 20 

(1) Техничката служба која изведува работи во це-
лост согласно член 2 на овој правилник, заради созда-
вање услови за утврдување на масените и димензиони-
те параметри, на техничко - безбедносните карактери-
стики на возилото кои вклучуваат проверки на каракте-
ристиките и ефикасноста на системите за пренос сили-
ната, системот за кочење, системот за потпирање, си-
стемот за управување, светлосно сигналните уреди, 
приклучните уреди, издувната емисија и бучава, ја-
костните карактеристики и слично, истата треба да рас-
полага со опрема за основни испитувања спроведени 
со индикативни мерења и тоа: 

1. Уреди за димензионални мерења: 
2. Уреди за мерење на маса 
3. Уреди за мерење на сила 
4. Уреди за мерење на температура 
5. Стоперица или друг уред за мерење на време. 
6. Уреди за испитување на напонска состојба (опто-

вареност) на пооделни уреди на возилото. 
7. Уреди за мерење на вртежен момент на вртливи 

елементи. 
8. Уреди за  контуниирано регистрирање на бројот 

на вртежи на вртливи елементи. 
9. Уреди за испитување на перфомансите на сопи-

рање. 
10. Уреди за испитување на влечно динамичките 

карактеристики на возилата. 
11. Уреди за испитување на параметрите на управ-

ливост, стабилност и комфор на возилата. 
12. Уреди за испитување на еколошките параметри 

(состав на издувни гасови, и бучава) на возилата 
13.  Уреди за мерење на електричните величини и 

електричните врски кај возилата 
14.  Уреди за испитување на механичките каракте-

ристики и особини на материјалите од кои се изработе-
ни поодделни уреди (делови) на возилата 

15. Соодветна хардверска и софтверска опрема 
16. Прирачна опрема 



Стр. 50 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 февруари 2010 
 

(2) Барањата од став (1) на овој член се сметаат за 
задоволени ако техничката служба располага со било 
каква конфигурација на опрема која ги има капацитет и 
функционални карактеристики еквивалентни на опре-
мата наведена во ставот (1) од овој член.  

(3) Техничката служба која изведува работи во пое-
дини секторски области согласно член 3 став (2) и став 
(3) на овој правилник треба да располага со опрема за 
основни испитувања спроведени со индикативни мере-
ња кои што произлегуваат од општите и специфичните 
барања нa секторската  област. 

 
Член 21 

(1) Оспособеноста за вршење на работите на тех-
нички служби се проверува преку постапка за акреди-
тација спроведена од страна на органот за оцена на 
компетентноста, согласно член 58 стaв (3) од Законот 
за возила. 

(2) Акредитација од ставот (1) на овој член се врши 
во согласност со одредбите од Законот за возила, про-
писите донесени врз негова основа и овој правилник.  

(3) Техничката служба може да се акредитира во 
одделни секторски определени области, согласно неј-
зините компетенции, опрема, вештини, специфични 
знаења и искуства, во рамките на активностите кои се 
предмет на регулирање на овој правилник и во соглас-
ност со одделните технички барања. 

(4) Техничката служба во своето барање за акреди-
тација ги дефинира секторските области за кои смета 
дека ги исполнува условите за акредитација согласно 
Законот за возила, техничките барања и овој правил-
ник. 

(5) Преоцена на оспособеноста за вршење на рабо-
тите на технички служби се прави во временски интер-
вал кој не е подолг од три години. 

 
Член 22 

(1) Постапката за овластување за вршење на рабо-
тите на техничка служба започнува со поднесување на 
барање од акредитирана техничка служба до Мини-
стерството за економија. 

(2) Барањето од став (1) на овој член ги содржи 
следните податоци:  

- назив и седиште на правното лице; 
- единствен матичен број на субјектот и даночен 

број; 
- број на вработен стручен кадар и докази за струч-

ната подготовка и 
- опис на обемот и задачите кои ќе ги врши правно-

то лице согласно одредбите од член 2 во целост, одред-
бите од член 2 став (1), како и одредбите член 21 став 
(3) од овој правилник.  

(3) Кон барањето од став (1) на овој член, акредити-
раната техничка служба доставува: 

1. доказ за упис во Централниот регистар на Репуб-
лика Македонија; 

2. копии од обрасците М1/М2 за вработениот стру-
чен кадар во редовен работен однос кај правното лице, 
согласно барањата од член 15 став (5) на овој правил-
ник; 

3. доказ за техничка опременост или договор заве-
рен на нотар за користење на техничка опрема со важ-
ност од најмалку четири години; 

4. доказ дека има склучено договор за осигурување 
од професионална одговорност; 

5. доказ за позитивен бонитет и 
6. копија од сертификатот за акредитација издаден 

од Институтот за акредитација на Република Македо-
нија, заверена на нотар. 

(4) Решението за овластување за вршење на работи-
те на техничката служба, на предлог на органот на одо-
брување, се издава во рок од 15 дена од приемот на ба-
рањето и тоа само за областа за која важи акредитаци-
јата. 

(5) Овластената техничка служба е должна трајно 
да ги исполнува условите од акредитацијата.  

(6) На предлог на органот за одобрување, може да 
се одземе овластувањето на техничката служба во слу-
чаите наведени во членот 60 до Законот за возила. 

(7) Во решението од став (4) од овој член се наведу-
ва стручното подрачје за кое е одговорна техничката 
служба. 

 
V. ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ 

 
Член 23 

(1) За возилата за кои типот не е одобрен во соглас-
ност со хармонизираните прописи за ЕУ одобрување 
на тип, ниту постои одобрение на типот во Република 
Македонија, а за кое има обезбедено документација за 
исполнување на сите технички барања може да се 
спроведе постапка за оцена на сообразност на возило-
то, согласно член 97 од Законот за возила. 

(2) Со постапката оцена на сообразност на возило, 
за возилото од став (1) на овој член  се утврдува него-
вата сообразеност со техничките барања дадени во 
Прилогот II на овој правилник, во кој се содржани тех-
ничките спецификации, еквивалентните со нив правил-
ници на ECE, како и временскиот период за нивна при-
мена. 

(3) Во постапката за оцена на сообразност подноси-
телот на барањето за оцена на сообразност доставува: 

- барање за отпочнување на постапка за оцена на 
сообразност, 

- фотокопија од претходна сообраќајна дозвола со 
оригинал за увид (за возилата што претходно биле ре-
гистрирани) и 

- потврда за исполнување на техничките барања из-
дадена од производителот, застапникот или од независ-
на институција која ќе биде прифатена од Органот за 
одобрување, односно технички карактеристики и спи-
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сок на одобренија доделени за возилото, неговите си-
стеми, самостојните технички единици и составните 
делови, согласно барањата од Прилогот II на овој пра-
вилник;  

- за возилата од увоз  доказ за регулирани царински 
обврски. 

(4) Постапката на оцена на сообразност на возила 
од став (1) на овој член не се извршува за возила, врз 
кои дополнително била извршена промена, која: 

- ги опфаќа податоците кои се евидентираат во по-
стапката за регистрација на возилото; 

- бара промена на категоријата на возилото; 
- влијае на одобрените составни делови, самостој-

ните технички единици и опремата на возилата, однос-
но на исполнетоста на одделните технички барања и 

- влијае или може да влијае на безбедноста на вози-
лото. 

 
Член 24 

(1) Постапката за оцена на сообразност од членот 
23 од овој правилник ја извршуваат правните лица од 
член 96 од Законот за возила.   

(2) При позитивно завршена постапка за оцена на 
сообразност, правните лица од став (1) на овој член из-
даваат согласност за регистрација согласно Правилни-
кот за идентификација и за идентификација и оцена на 
техничката состојба на возилата.  

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 25 

 (1) Во период од шест месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник постапката за единечно 
одобрување за половни патнички возила од категорија-
та М1, се врши согласно техничките барања дадени во 
Прилог IX, кој е составен дел на овој правилник, во кој 
се содржани техничките спецификации и еквивалент-
ните со нив правилници на ЕCЕ за возила.  

(2) Во период од шест години по истекот на перио-
дот од став (1) од овој член, постапката за единечно 
одобрување за половни патнички возила од категорија-
та М1 се врши согласно техничките барања, дадени во 
Прилог X, кој е составен дел на овој правилник, во кој 
се содржани техничките спецификации и еквивалент-
ните со нив правилници на ЕCЕ за возила. 

(3) Во период од три месеци од денот на влегување-
то во сила на овој правилник, постапката за единечно 
одобрување за половни возила од категоријата М2 и 
М3, се врши согласно техничките барања дадени во 
Прилог XI, кој е составен дел на овој правилник, во кој 
се содржани техничките спецификации и еквивалент-
ните со нив правилници на ЕCЕ за возила. 

(4) Во период од три месеци од денот на влегување-
то во сила на овој правилник постапката за единечно 
одобрување за половни возила од категоријата N1, се 
врши согласно техничките барања дадени во Прилог 

XII, кој е составен дел на овој правилник, во кој се со-
држани техничките спецификации и еквивалентните со 
нив правилници на ЕCЕ за возила. 

(5) Во период од три месеци од денот на влегување-
то во сила на овој правилник постапката за единечно 
одобрување за половни возила од категоријата N2 и 
N3, се врши согласно техничките барања дадени во 
Прилог XIII, кој е составен дел на овој правилник, во 
кој се содржани техничките спецификации и еквива-
лентните со нив правилници на ЕCЕ за возила. 

(6) Во период од три месеци од денот на влегување-
то во сила на овој правилник постапката за единечно 
одобрување за половни возила од категоријата О1, се 
врши согласно техничките барања дадени во Прилог 
XIV, кој е составен дел на овој правилник, во кој се со-
држани техничките спецификации и еквивалентните со 
нив правилници на ЕCЕ за возила.  

(7) Во период од три месеци од денот на влегување-
то во сила на овој правилник, постапката за единечно 
одобрување за половни возила од категоријата О2, се 
врши согласно техничките барања дадени во Прилог 
XV, кој е составен дел на овој правилник, во кој се со-
држани техничките спецификации и еквивалентните со 
нив правилници на ЕCЕ за возила. 

(8) Во период од три месеци од денот на влегување-
то во сила на овој правилник постапката за единечно 
одобрување за половни возила од категоријата О3 и 
О4, се врши согласно техничките барања дадени во 
Прилог XVI, кој е составен дел на овој правилник, во 
кој се содржани техничките спецификации и еквива-
лентните со нив правилници на ЕCЕ за возила. 

 (9) Постапката за оцена на сообразност за возилата 
од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) од овој 
член ќе се врши до истекот на рокот за усогласување 
на работењето на правните лица за оцена на сообраз-
ност утврден вбо член 96 став (4) од Законот за возила. 

 
Член 26 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за пуштање на пазар 
и ставање во употреба на моторни возила, приклучни 
возила, опрема и делови кои можат да се вградат и/или 
да се користат на нив („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 134/06, 09/07, 156/07, 42/2008 и 
120/08). 

 
Член 27 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

                                   
   Бр. 25-130/3           

5 февруари 2010 година             Министер, 
              Скопје                       Фатмир Бесими, с.р. 
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298. 
Врз основа на член 11 став (1) алинеја 2 и член 67, 

став (2) од Законот за возила („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.140/2008), министерот за еко-
номија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИ-
КАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА  

ВОЗИЛАТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за идентификација и за идентифи-

кација и оцена на техничката состојба на возилата 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
131/2009), во членот 1 точката на крајот на реченицата 
се брише и се додаваат зборовите „и висината на тро-
шоците за полагање   на стручниот испит за вршење на 
работите во постапката на идентификација и  иденти-
фикација и оцена на техничката состојба на возилата“. 

 
Член2 

Во членот  7 точка 1, бројот „23“ се заменува со 
бројот „24“. 

 
Член 3 

Во член 8 во точката 2 сврзникот “и“ на крајот се 
заменува со точка и запирка. 

Во  точка 3. зборовите „од член 3. став (4) на овој 
правилник” се заменуваат со зборовите „од член 24 
став (1) точки 4) и 5) од Законот за возила”, точката на 
крајот на реченицата се заменува со точка и запирка и 
се додаваат три нови точки 4, 5 и 6 кои гласат: 

„4. Доказ за статусот на хуманитарната организаци-
ја од членот 24 точка 6 од Законот за возила, издаден 
од надлежен државен орган. 

5. Потврда за отворање на постапка за идентифика-
ција издадена од органот за одобрување со која се по-
тврдува исполнетоста на статусот на барателот соглас-
но одредбите од членот 24 од Законот за возила и 

6. Доказ за регулирани царински давачки за возило-
то”. 

 
Член 4 

Во членот 11 во точката 1 сврзникот „и“ на крајот 
се заменува со точка и запирка. 

Во точка 2, точката на крајот на реченицата се заме-
нува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 3 која 
гласи : 

„3. Доказ за регулирани царински давачки за вози-
лото”. 

 
Член 5 

По главата VI се додава нова глава VI-а и нов член 
23-а кои гласат: 

„ VI-а.  ВИСИНА НА ТРОШОЦИ ЗА ПОЛАГАЊЕ 
НА СТРУЧЕН ИСПИТ“ 

Член 23-а 
Висина на трошоци 

 
За полагање на стручен испит се плаќаат трошоци и 

тоа: 
 
1. за полагање на испитот за една     група на кате-

гории на возила согласно     одредбите од членот 66 
став (2) од Законот за возила ...................... 4000 денари. 

2. за секое дополнително полагање на испитот за 
група категории на возила износот од точка 1 на овој 
став се зголемува за ………..........................1500 денари. 

3..за секое повторно полагање на испитот, што не е 
положен  согласно.одредбите од членот 66 став (4) од 
Законот за  возила…………………..............2000 денари. 

4. за проверка на обновено знаење согласно одред-
бите на членот 66 став (3) од Законот за вози-
ла.......2000 денари “. 

 
Член 6 

Во членот 26 став (1), точката на крајот од речени-
цата се брише и се додаваат зборовите: „или постапка-
та за идентификација и оцена на техничката состојба 
на возилата може да се спроведе и врз основа на доказ 
со податоци за одобрениот тип на возила издаден од 
органот за одобрување “. 

 
Член 7 

Прилогот 4 се заменува со нов Прилог 4 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

Во периодот од шест масеци од денот на влегување 
на сила на овој правилник,за половни патнички возила 
од категоријата M1 постапката за идентификација и 
оцена на техничката сотојба се врши само врз основа 
на листата на техничките спецификации, еквивалент-
ните со нив правилници на ЕCЕ за возила, дадени во 
Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.“.  

 
Член 9 

По истекот на периодот од член 8 на овој правил-
ник, во периодот од шест години за половни патнички 
возила од категоријата M1 постапката за идентифика-
ција и оценка на техничката сотојба се врши врз основа 
на листата на техничките спецификации, еквивалент-
ните со нив правилници на ЕCЕ за возила, дадени во 
Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија” 

 
    Бр. 25-803/3 

5 февруари 2010 година             Министер,  
         Скопје                       Фатмир Бесими, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

299. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-

ка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 
129/2006), член 68 став 1 точка 3 од Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
67/2007 и 90/2009) и точка 43 од Одлуката за управува-
ње со ликвидносниот ризик на банките („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 163/2008, 66/2009, 
144/2009 и 157/2009), гувернерот на Народната банка 
на Република Македонија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК НА БАНКИТЕ 

 
I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 

управување со ликвидносниот ризик на банките 
(„Службен весник на РМ“ бр. 15/2009 и 79/2009) се вр-
шат следниве измени и дополнувања: 

1. Во глава V точка 26 потточка а) се менува и гласи: 
„а) Колоната бр. 2а - „средства и должнички ин-

струменти кај/од Народната банка“ ги вклучува средс-
твата и должничките инструменти кај/од Народната 
банка, без разлика на нивната договорна преостаната 
рочност и валута. Во оваа позиција се вклучува делот 
од задолжителната резерва кај Народната банка којшто 
може да го користи банката, но не се вклучуваат средс-
твата кај Народната банка со кои не може банката да 
располага слободно (пр. задолжителната резерва која-
што не може да се користи и слично). Банката не може 
да го вклучи износот на средствата и должничките ин-
струменти кај/од Народната банка, којшто е вклучен во 
оваа позиција, во активата којашто достасува до 30 де-
на (девизи) (колона бр. 7а). 

Во колоната бр. 2б - „кредити, камати, провизии и 
надоместоци (денари)“ се внесуваат ставките коишто 
се прикажуваат во редовите бр. 8, 9 и 10 од колоните 
бр. 3 и 4 од образецот РСД - денари согласно со глава 
II од ова упатство, намалени за кредитите, каматите, 
провизиите и другите побарувања во денари од населе-
нието и нефинансиските институции класифицирани 
во категоријата на ризик „В“ (доколку станува збор за 
редовни побарувања) коишто достасуваат во следните 
30 дена, како и за кредитите, каматите, провизиите и 
другите побарувања во денари од населението и нефи-

нансиските институции класифицирани во категориите 
на ризик „А“ и „Б“, чијшто рок на достасување е про-
должен два или повеќепати. 

Во колоната бр. 2в - „останата актива којашто до-
стасува до 30 дена (денари)“ се внесуваат сите остана-
ти активни позиции во денари, коишто согласно со 
Одлуката, се вклучуваат во пресметката на стапката 
на ликвидност до 30 дена, и тоа: 

- ставките коишто се прикажуваат во редот бр. 12 
од колоните бр. 3 и 4 од образецот РСД - денари сог-
ласно со глава II од ова упатство (со исклучок на оние 
ставки што се веќе опфатени во претходните позиции 
од оваа потточка);  

- другите парични средства и парични еквивален-
ти и другите побарувања од Народната банка во дена-
ри, без разлика на нивната договорна преостаната 
рочност (со исклучок на оние ставки што се веќе оп-
фатени во претходните позиции од оваа потточка); 

- хартиите од вредност во денари коишто се чува-
ат за тргување, вклучувајќи ги и финансиските средс-
тва во денари што се мерат по објективната вредност 
преку билансот на успех, определени како такви при 
почетното признавање, без разлика на нивниот дого-
ворен рок на достасување (со исклучок на дериватите 
за тргување, вградените деривати и дериватите што се 
чуваат за управување со ризик и ставките што се веќе 
опфатени во претходните позиции од оваа потточка); 

- хартиите од вредност или средствата во денари 
коишто ги прифаќа Народната банка како инструмен-
ти за обезбедување при спроведувањето на монетар-
ните операции, без разлика на нивната договорна пре-
останата рочност (со исклучок на оние ставки што се 
веќе опфатени во претходните позиции од оваа пот-
точка); 

- гаранциите, акредитивите и терминските транс-
акции коишто значат потенцијален прилив за банката 
во денари и коишто достасуваат во наредните 30 дена, 
со исклучок на вонбилансните ставки коишто се повр-
зани со одредени активни билансни позиции (соодве-
тен дел од ставките коишто се прикажуваат на реден 
бр. 25, колони бр. 3 и 4 од образецот РСД - денари).  

Во колоната бр. 2 - „вкупна актива којашто доста-
сува до 30 дена (денари)“, се внесува збирот на коло-
ните бр. 2а, 2б и 2в. 

Во колоните бр. 2а, 2б, 2в и 2, банката не ги вклу-
чува активните позиции со кои не може да располага 
слободно (пр. позиции коишто служат како обезбеду-
вање на обврски на други лица; позиции што служат 
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како покритие по преземена обврска на банката, кога 
позицијата што се обезбедува и позицијата којашто 
служи како обезбедување се со различна рочност; по-
зиции за кои се води судски спор и слично). “ 

2. Во глава V точка 26 потточка ѓ) се менува и гласи: 
„ѓ) Колоната бр. 7а - „средства и должнички ин-

струменти кај/од Народната банка“ ги вклучува 
средствата и должничките инструменти кај/од Народ-
ната банка, без разлика на нивната договорна прео-
станата рочност и валута. Во оваа позиција се вклучу-
ва делот од задолжителната резерва кај Народната 
банка којшто може да го користи банката, но не се 
вклучуваат средствата кај Народната банка со кои не 
може банката да располага слободно (пр. задолжител-
ната резерва којашто не може да се користи и слич-
но). Банката не може да го вклучи износот на средс-
твата и должничките инструменти кај/од Народната 
банка, којшто е вклучен во оваа позиција, во активата 
којашто достасува до 30 дена (денари) (колона бр. 2а). 

Во колоната бр. 7б - „кредити, камати, провизии и 
надомести (девизи)“ се внесуваат ставките коишто се 
прикажуваат во редовите бр. 8, 9 и 10 од колоните бр. 
3 и 4 од образецот РСД - девизи, согласно со глава II 
од ова упатство, намалени за кредитите, каматите, 
провизиите и другите побарувања во девизи од насе-
лението и нефинансиските институции класифицира-
ни во категоријата на ризик „В“ (доколку станува 
збор за редовни побарувања) коишто достасуваат во 
следните 30 дена, како и за кредитите, каматите, про-
визиите и другите побарувања во девизи од населени-
ето и нефинансиските институции класифицирани во 
категориите на ризик „А“ и „Б“, чијшто рок на доста-
сување е продолжен два или повеќе пати.  

Во колоната бр. 7в - „останата актива којашто до-
стасува до 30 дена (девизи)“ се внесуваат сите остана-
ти активни позиции во девизи, коишто, се вклучуваат 
во пресметката на стапката на ликвидност до 30 дена 
согласно со Одлуката, и тоа: 

- ставките коишто се прикажуваат во редот бр. 12 
од колоните бр. 3 и 4 од образецот РСД - девизи сог-
ласно со глава II од ова Упатство (со исклучок на 
оние ставки што се веќе опфатени во претходните по-
зиции од оваа потточка);  

- другите парични средства и парични еквивален-
ти и другите побарувања од Народната банка во деви-
зи, без разлика на нивната договорна преостаната 
рочност (со исклучок на оние ставки што се веќе оп-
фатени во претходните позиции од оваа потточка); 

- хартиите од вредност во девизи коишто се чуваат 
за тргување, вклучувајќи ги и финансиските средства 
во девизи што се мерат по објективната вредност пре-
ку билансот на успех, определени како такви при по-
четното признавање, без разлика на нивниот догово-
рен рок на достасување (со исклучок на дериватите за 
тргување, вградените деривати и дериватите што се 
чуваат за управување со ризик и ставките што се веќе 
опфатени во претходните позиции од оваа потточка); 

- хартиите од вредност или средствата во девизи 
коишто ги прифаќа Народната банка како инструмен-
ти за обезбедување при спроведувањето на монетар-
ните операции, без разлика на нивната договорна пре-
останата рочност (со исклучок на оние ставки што се 
веќе опфатени во претходните позиции од оваа пот-
точка); 

- гаранциите, акредитивите и терминските транс-
акции коишто значат потенцијален прилив за банката 
во девизи и коишто достасуваат во наредните 30 дена, 
со исклучок на вонбилансните ставки коишто се повр-
зани со одредени активни билансни позиции (соодве-
тен дел од ставките коишто се прикажуваат на реден 
бр. 25, колони бр. 3 и 4 од образецот РСД - девизи).  

Во колоната бр. 7 - „вкупна актива којашто доста-
сува до 30 дена (девизи)“, се внесува збирот на коло-
ните бр. 7а, 7б и 7в. 

Во колоните бр. 7а, 7б, 7в и 7, банката не ги вклу-
чува активните позиции со кои не може да располага 
слободно (пр. позиции коишто служат како обезбеду-
вање на обврски на други лица; позиции што служат 
како покритие по преземена обврска на банката, кога 
позицијата што се обезбедува и позицијата којашто 
служи како обезбедување се со различна рочност; по-
зиции за кои се води судски спор и слично).“ 

3. Во глава V точка 27 алинеја 1, зборовите: „коло-
ните бр. 2, 4, 7 и 9“ се заменуваат со зборовите: „ко-
лоните бр. 2а, 2б, 2в, 2, 4, 7а, 7б, 7в, 7 и 9“. 

4. Обрасците СЛ 30 и СЛ 180 се заменуваат со нови 
Обрасци СЛ 30 и СЛ 180, кои се составен дел на ова 
упатство. 

II. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе почне да се применува од 01.04.2010 
година. 

 
      У. бр. 2                                                                     

1 февруари 2010 година                         Гувернер,     
       Скопје                            м-р Петар Гошев, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

300. 
Врз основа на член 56 од Законот за здравственото 

осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 21.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ И 
ДРУГИ ПОМАГАЛА ЗА КОИ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИ-
ЦА МОЖАТ ДА ОСТВАРАТ ПРАВО НА ТОВАР НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во член 2 од Одлуката за утврдување на референт-

ни цени на ортопедски и други помагала за кои осигу-
рените лица можат да остварат право на товар на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/2004, 76/2004, 56/2006, 61/2006, 1/2007, 62/2007, 
115/2007, 132/2007, 14/2008, 132/2008, 88/2009, и 
131/2009), за ортопедските помагала  наведени во табе-
лата  под реден број од 191 до 195  единечната цена  со 
сите давачки – референтната  цена за помагалата, наве-
дена во колоната  три   се менува  и гласи: 

 

Реден 
број 

Назив на помагалото, мате-
ријал резервни делови,  
потрошен материјал 

Единечна цена 
со сите давачки 
Референтна  

цена 

191 

Анатомски обликувани вло-
шки за лесен и среден степен 
на инконтиненција, со впив-
лива моќ од минимум 800 мл 

13 
 

192 
 

Анатомски обликувани вло-
шки за тешка и мешана ин-
континенција, со впивлива 
моќ од минимум 2300 мл 

20 
 

193 

Анатомски машки влошки 
за уринарна инконтиненци-
ја со впивлива моќ од ми-
нимум 600 мл 

31 
 

194 

Високоперформантни ана-
томски пелени за лица до 
40 кг или обем на колкови 
до 60 цм), за тешка  инкон-
тиненција (уринарна и фе-
цесна), со  впивлива моќ од 
минимум 1300 мл  

14 
 

195 

Високоперформантни ана-
томски ноќни пелени за ин-
континенција (уринарна и 
фецесна), за лица над 40 кг 

28 
 

Со мала стандардна голе-
мина за обем на колкови 
50-80 цм и со впивлива моќ 
од минимум 1700 мл 
Со средна стандардна голе-
мина за обем на колкови 
70-110 цм и со впивлива 
моќ од минимум 2000 мл 
Со голема стандардна голе-
мина за обем на колкови 
100-150 цм и со впивлива 
моќ од минимум 2300 мл 

  
Член 2 

Референтните цени утврдени во член 1  на оваа од-
лука се максимални цени кои Фондот ќе ги надоместу-
ва за издадени останати помагала и санитарни справи. 

 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
   Бр. 02-579/5                         Управен одбор 

21 јануари 2010 година                     Претседател, 
       Скопје                           Елена Трпковска, с.р. 

___________ 
301. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 
став 1 точка 4 од Законот за здравственото осигурува-
ње („Службен весник  на Република Македонија“ бр. 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
оджана на ден  21.01.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ 
ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 

услуги во болничката здравствена заштита за акутни 
случаи („Службен весник на Република Македонија“ 
број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009 и 158/2009), во 
членот 2, во табелата кај редниот број 398 - „Други 
процедури на кожа, субкутано ткиво и дојка“, во коло-
ната  4 бројот „25.000“ се заменува со „10.500“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство. 

 
   Бр. 02-579/6                         Управен одбор 

21 јануари 2010 година                     Претседател, 
       Скопје                           Елена Трпковска, с.р. 
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302. 
Врз основа на член 56 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 21.01.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ  
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА 

 
Член 1 

Во  Правилникот за  индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 111/2000, 4/2001, 56/2001, 71/2001, 41/2003, 47/2003, 73/2005, 3/2006,  
137/2006, 62/2007, 86/2007, 132/2007, 56/2008,  132/2008 и 88/2009 ), во   членот  27 став 2 алинејата  8 се менува 
и гласи:  

 
„осигурените лица со дијабетес мелитус и разни кардиолошки заболувања кај кои постои привремена или 

трајна уринарна и/или фецесна инконтиненција“ .  
  

Член 2 
Во списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на овој правилник, за ортопедските пома-

гала  наведени во табелата под реден број од 170А до 170 Д единечната цена со сите давачки –референтната  
цена за помагалата, се менува и гласи: 
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Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство. 
 
   Бр. 02-579/4                                        Управен одбор 

21 јануари 2010 година                                        Претседател, 
      Скопје                                                Елена Трпковска, с.р. 

___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
303. 

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 
став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и 
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник  на Република Македони-
ја“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 18.12.2009 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌА-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ БОЛНИЧКА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за склучување до-

говори и за начинот на плаќање на здравствените услу-
ги на здравствените установи кои вршат болничка 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ број 14/2008 и 164/2008),  членот 4 се ме-
нува и гласи: 

„Надоместокот за вршење на здравствените услуги 
од член 2 од овој правилник за секоја деловна година 
се утврдува со договор слкучен помеѓу Фондот и 
здравствената установа, врз основа на планираните 
средства за болничка здравствена заштита  утврдени во 
Буџетот на Фондот. 

Надоместокот од став 1 на овој член се утврдува 
врз основа на остварен вид и обем на здравствени услу-
ги во претходната година во болничка здравствена за-
штита (по ДСГ метода за акутни болнички случаи и по 
утврдени цени на здравствени услуги во болнички ус-
лови за останатите болнички случаи); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Годишниот надоместок за обезбедување на здрав-

ствени услуги во болничка здравствена заштита се 
утврдува врз основа на Одлуката за утврдување на кри-
териуми за утврдување на буџетот на здравствените 
установи од превентивна и итна медицинска помош, 
специјалистичко – консултативна здравствена заштита 
и болничка здравствена заштита  донесена од Управни-
от одбор на Фондот.“  

 
Член 2 

Членот  5 се брише. 
 

Член 3 
Во членот 6  став 1 се брише зборот  „точка 2“ и се 

брише ставот 3. 
 

Член 4 
Членот 14 се брише. 
 

Член 5 
Во членот 15 став 2 во алинеите 1, 2 и 3 зборовите: 

„последните три години“ се заменуваат со зборовите: 
„последната година“. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство. 

 
   Бр. 02-24077/8                               Управен одбор 

18 декември 2009 година                     Претседател, 
      Скопје                                          Беким Сали, с.р. 
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304. 
Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 

став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и 
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на  18.12.2009 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌА-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈА-
ЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за склучување до-

говори и за начинот на плаќање на здравствените услу-
ги на здравствените установи кои вршат специјали-
стичко консултативна здравствена заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/2008 и 
164/2008), членот 4 се менува и гласи: 

„Надоместокот за вршење на здравствените услуги 
од член 2 од овој правилник за секоја деловна  година 
се утврдува со договор слкучен помеѓу Фондот и 
здравствената установа, врз основа на планираните 
средства за специјалистичко консултативна здравстве-
на заштита  утврдени во Буџетот на Фондот. 

Надоместокот од став 1 на овој член се утврдува 
врз основа на остварениот вид и обем на здравствени 
услуги во претходната година во специјалистичко – 
консултативна здравствена заштита, по утврдени цени 
на здравствени услуги и утврдени референтни цени.   

Годишниот надоместок за обезбедување на здрав-
ствени услуги во специјалистичко-консултативна зд-
равствена заштита се утврдува врз основа на Одлуката 
за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот 
на здравствените установи од превентивна и итна ме-
дицинска помош, специјалистичко – консултативна 
здравствена заштита и болничка здравствена заштита  
донесена од Управниот одбор на Фондот.“ 

 
Член 2 

Членот 5 се брише. 
 

Член  3 
Во членот 6  став 1 се брише зборот  „точка 2“ и се 

бришат ставовите 3 и 4. 

Член 4 
Во членот 7 став 1  броевите  „5 и 6 “ се заменува со 

бројот „4 “. 
 

Член 5 
Во членот 13 став 2 во алинеите 1, 2 и 3 зборовите: 

„последните три години“ се заменуваат со зборовите:  
„последната година“. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство. 

 
 Бр. 02-24077/9                                Управен одбор 

18 декември 2009 година                     Претседател, 
      Скопје                                          Беким Сали, с.р. 

___________ 
 
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
305. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 04.02.2010 го-
дина, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Личковски Чедомир, со живеали-

ште во с. Кичиница, општина Маврово и Ростуше, име-
нуван за подрачјето на Основен суд Гостивар и Осно-
вен суд Кичево, датумот 15.02.2010 година, му се опре-
делува како ден за отпочнување со работа како извр-
шител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
На ден 14.12.2009 година, лицето Личковски Чедо-

мир беше именувано за извршител за подрачјето на Ос-
новниот суд Гостивар и Основен суд Кичево, поради 
што Комората на извршители на РМ, врз основа на 
член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен 
весник на РМ“ бр.35/2005 и 50/2006), одлучи како во 
изреката на ова решение. 

 
     Бр. 01-164                    Комора на извршители  

4 февруари 2010 година         на Република Македонија 
      Скопје                           Претседател,  
                                    Антонио Коштанов, с.р. 
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306. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 04.02.2010 го-
дина, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Димитров Љубиша, со живеалиште 

во Скопје, на бул. „Партизански одреди“ бр. 7/49, име-
нуван за подрачјето на Основен суд Скопје I-Скопје и 
Основен суд Скопје II-Скопје, датумот 15.02.2010 го-
дина, му се определува како ден за отпочнување со ра-
бота како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
На ден 14.12.2009 година, лицето Димитров Љуби-

ша беше именуван за извршител за подрачјето на Ос-
новен суд Скопје I-Скопје и Основен суд Скопје II-
Скопје, поради што Комората на извршители на РМ, 
врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ” бр.35/2005 и 50/2006), одлу-
чи како во изреката на ова решение. 

 
     Бр.01-165                    Комора на извршители  

4 февруари 2010 година          на Република Македонија 
      Скопје                            Претседател,  
                                    Антонио Коштанов, с.р. 

__________ 
307. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 04.02.2010 го-
дина, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Андреевска Снежана, со живеали-

ште во Скопје, на ул. „Видое Смилевски-Бато“ бр. 
87/2-1, именувана за подрачјето на Основен суд Скопје 
I-Скопје и Основен суд Скопје II-Скопје, датумот 
22.02.2010 година, се определува како ден за отпочну-
вање со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
На ден 14.12.2009 година, лицето Андреевска Сне-

жана беше именувана за извршител за подрачјето на 
Основен суд Скопје I-Скопје и Основен суд Скопје II-
Скопје, поради што Комората на извршители на РМ, 
врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ” бр.35/2005 и 50/2006), одлу-
чи како во изреката на ова решение. 

 
     Бр.01-166                     Комора на извршители  

4 февруари 2010 година          на Република Македонија 
      Скопје                            Претседател,  
                                    Антонио Коштанов, с.р. 

__________ 
308. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 4.02.2010 годи-
на, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Деловска Весна, со живеалиште во 

Скопје, на ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 23-3/9, именувана за 
подрачјето на Основен суд Скопје I-Скопје и Основен 
суд Скопје II-Скопје, датумот 5.02.2010 година, се 
определува како ден за отпочнување со работа како из-
вршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
На ден 14.12.2009 година, лицето Деловска Весна  

беше именувано за извршител за подрачјето на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје и Основен суд Скопје II - 
Скопје, поради што Комората на извршители на РМ, 
врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ“ бр.35/2005 и 50/2006), одлу-
чи како во изреката на ова решение. 

 
     Бр. 01-167                     Комора на извршители  

4 февруари 2010 година          на Република Македонија 
       Скопје                       Претседател,  
                                    Антонио Коштанов, с.р. 
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Стр. 146 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 февруари 2010 
 

Претседател 
на судот, 

Беќир Шаини, с.р. 
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Врз основа на член 26-д, став 1, точка 3 од Законот 
за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона си-
гурност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 48/02 и 135/07), директорот на Дирекцијата за ради-
јациона сигурност донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ПРИЈАВАТА ЗА ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКО 
ЗРАЧЕЊЕ И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 

ПРИЈАВУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на пријавата за извори на јонизи-
рачко зрачење, како и за начинот и постапката за при-
јавување на изворите на јонизирачко зрачење. 

 
Член 2 

Од страна на правното лице се пријавуваат извори-
те на јонизирачко зрачење во Дирекцијата за радијаци-
она сигурност (во натамошниот текст: Дирекцијата) на 
Пријава за извори на јонизирачко зрачење дадена на 
Oбразец П кој е составен дел на овој правилник, нај-
доцна до 15 дена од денот на набавка на изворите на јо-
низирачко зрачење.  

Пријавата од став 1 на овој член содржи: 
- грб на Република Македонија; 
- лого на Дирекцијата за радијациона сигурност; 
- Назив „Пријава за извори на јонизирачко зрачење“ 
1. Податоци за подносителот: 
- единствен даночен број (ЕДБ); 
- назив и седиште на правното лице; 
- телефон, факс, електронска пошта на правното лице; 
- име и презиме на овластеното лице со опис на ра-

ботно место и 
- дејност со извор(и) на јонизирачко зрачење; 
2. Попис на извори на јонизирачко зрачење: 
2.1 Генератори на рентгенско зрачење - Образец П1 
- Модел на опрема/ производител; 
- Локација на користење/ намена; 
- Година на производство; 
- Мобилен или стационарен; 
- Сериски број на опремата; 
- Модел на рентген цевката; 
- Сериски број на рентген цевката; 
- Maксимален напон на цевката (kV); 
- Maксимална јачина на струја (mA); 
2.2 Aкцелератори – образец П2 
- Модел на опрема/ производител; 
- Локација на користење/ намена; 
- Година на производство; 

- Сериски број на опремата; 
- Tип на зрачење; 
- Тип на гантри; 
- Излез во изоцентар (Gy/min); 
- Maксимална енергија  (MeV); 
- Maксимална јачина на струја (mA);  
2.3. Затворени радиоактивни извори и уреди со зат-

ворени радиоактивни извори – образец П3 
- Модел/ производител; 
- Локација на користење/ намена; 
- Радионуклид; 
- Почетна активност (MBq); 
- Датум на почетната активност; 
- Број на сертификат за одобрување на контејнер; 
- Работен век до; 
- Хемиска/физичка форма;  
2.4. Отворени радиоактивни извори – образец П4 
- Производител; 
- Радионуклид; 
- Намена; 
- Почетна активност по сертификат (MBq); 
- Датум на почетната активност; 
- Максимална активност на работно место (MBq); 
- Хемиска/физичка форма; 
3. Подрачје на користење: 
- индустриска примена; 
- медицинска примена; 
- научно-истражувачка примена; 
- друга примена; 
- Датум на поднесување на пријавата, 
- Место за печат на правното лице, 
- Потпис на овластеното лице на правното лице. 
Секоја настаната промена во врска со изворите на 

јонизирачко зрачење се пријавува од страна на правно-
то лице до Дирекцијата веднаш по настанување на про-
мената. 

 
Член 3 

Од страна на правното лице кое поседува и/или ко-
ристи извори на јонизирачко зрачење се пријавуваат 
изворите на јонизирачко зрачење во Дирекцијата на 
Образецот П од член 2 став 1 од овој правилник во пер-
иод од 15 дена од денот на влегување во сила на овој 
правилник. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 03-78/2 

25 јануари 2010 година                 Директор, 
      Скопје                     д-р Румен Стаменов, с.р. 
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