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ВОВЕД

I.ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Според член 32 став 2 од Уставот на Република Македонија секој вработен има право 
на соодветна заработувачка. Во член 107 од Законот за работните односи ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.158/2010), утврдено е дека платата на работникот 
за работа со полно работно време не може да биде пониска од минималната плата 
утврдена според закон и колективен договор.  
        
Контрола на пресметката и исплатата на минималната плата кај работодавачите ја 
врши Државниот инспекторат за труд, доколку работодавачот исплати нето плата 
пониска од минималната плата, глоба во износ од 300 евра, во денарска 
противвредност за секој работник на кој не му е исплатена минимална плата, согласно 
закон, ќе му се изрече за прекршок на работодавач, по констатирана состојба за 
исплатена плата под минимална плата утврдена според одредбите на овој закон. 
 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Целта на донесување на овој закон, е да се зголемат казните за работодавачите кои не 
исплатуваат минимална плата .

III.ОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

За спроведување на овој закон, не се потребни дополнителни финансиски средства од 
Буџетот на Република Македонија и други јавни финансиски средства. 

IV.ПРОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон, не се потребни дополнителни финансиски средства од 
Буџетот на Република Македонија.

V.СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЗАКОНOT

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон согласно со членот 170  од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија ( “Службен весник на РМ” бр. 
91/08),  се предлага овој закон  да се донесе по скратена постапка.

   



 ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14 и 180/14), членот 7  се менува и гласи:

      „ (1) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на работодавачот по констатирана состојба за  неисплатен или исплатена 
плата под минималната плата за секој работник на кој не му е исплатена минимална 
плата утврдена според одредбите на овој закон.
 
        (2) Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното лице  или од него овластено лице  за сторениот 
прекршок од став (1) на овој член.

    (3) За прекршокот од ставот (1) на овој член, државниот инспектор за труд е должен 
на сторителот на прекршокот, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна 
постапка да му предложи постапка за порамнување, согласно со овој закон и Законот 
за прекршоците. 

    (4) Државниот инспектор за труд составува записник во кој се забележуваат битните 
елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, 
описот на дејствието на прекршокот, лицата затекнати на самото место и дека му е 
издаден  платен налог за плаќање на изречената глоба.

    (5) Записникот и платниот налог ги потпишуваат државниот инспектор за труд и 
сторителот на прекршокот. Со потписот на приемот на платниот налог се смета дека 
сторителот се согласува да ја плати глобата и да ја исплати  минималната плата и 
социјалните придонеси за секој работник на кој не му имал исплатено плата според 
одредбите од овој закон, во рок од осум дена од денот на приемот на платниот налог 
на сметка на органот назначен во платниот налог.

     (6) Кога како сторител на прекршокот се јавува правно лице, записникот и платниот 
налог го потпишува одговорното лице во правното лице односно лицето кое се нашло 
на лице место при инспекцискиот надзор или друго службено или одговорно лице во 
правното лице кое изјавило дека има право да го потпише записникот и да го прими 
платниот налог.

     (7) Ако  сторителот на прекршокот  ја плати глобата во рокот од ставот (5) на овој 
член, ќе плати половина од изречената глоба од став (1) на овој член за правното 
лице, односно од став (2) на овој член за одговорното лице во правното лице или од 
него овластено лице.

      (8) Ако сторителот не ја плати глобата и не ја исплати  минималната плата и 
социјалните придонеси за секој работник на кој не му имал исплатено плата според 
одредбите од овој закон, во рокот од ставот (5) на овој член, државниот инспектор на 
труд ќе донесе решение за забрана за вршење на дејност во траење од 15 дена и ќе 
поднесе барање за поведување прекршочна постапка до прекршочнaта комисија 
надлежна за работите од областа на трудот. Против одлуката на прекршочната 
комисија дозволена е жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен  од 
областа на инспекцискиот надзор и областа на прекршочната постапка. “             

              



Член 2

По член 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:

„За прекршоците утврдени во член 7 од овој закон, прекршочна постапка води и 
прекршочна санкција изрекува  прекршочната комисија.“

Член 3

Се овластува Законодавно правната комисија на Собранието на Република Македонија 
да утврди пречистен текст на Законот за минимална плата во Република Македонија.

Член 4

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

 



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ

Со член 1 се утврдува глоба во износ од 300 евра, во денарска противвредност за 
секој работник, а ќе му се изрече за прекршок на работодавач, по констатирана 
состојба за исплатена плата под минимална плата утврдена според одредбите на овој 
закон, како и постапката за порамнување, согласно со овој закон и Законот за 
прекршоците.

 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Овој закон е поврзан со Законот за работните односи и Законот за исплата на платите 
во Република Македонија, бидејќи со овие закони е регулирано прашањето во врска со 
платата,  која е основа за определување и на минималната плата на работниците.  

III. ПОСЛЕДИЦИ КОИ ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените решенија се зајакнуваат прекршоците за работодавачите кои не 
исплатуваат минимална плата.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 7

„(1) Глоба во износ од 8.000 до 9.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на работодавач доколку по констатирана состојба за исплатена плата под 
минималната плата на работникот, во рок од три дена, не му исплати минимална плата 
во висина утврдена според одредбите на овој закон.

(2) Глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на работодавач доколку во рок од една година го повтори 
прекршокот од став (1) на овој член, а државниот инспектор за труд ќе донесе решение 
за забрана на работата на  работодавачот во траење од 15 дена за кој период ќе биде 
обврзан да исплати минимална плата и социјални придонеси за вработените.

(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на одговорното лице кај работодавачот за прекршокот од ставот (1) на овој член.“
 


