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ВОВЕД

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

Со Законот за работните односи  („Службен весник на Република 
Македонија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 
11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 и 129/15) се 
уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите кои се 
воспоставуваат со склучување на договор за вработување. 

Со донесувањето на новиот Закон за општа  управна постапка се 
пропиша дека истиот се применува за сите управни дејствија на јавните органи 
и на давателите на услугите, а со посебните закони се уреди дека одделни 
работи можат да се уредат поинаку од него, ако не се во спротивност со 
основните начела и целите на тој закон и не ја намалуваат заштитата на 
правата и правните интереси на странките загарантирани со Закон за општата 
управна постапка.

Наведените причини ја наметнаа потребата од донесување на овој 
закон. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Законот се заснова на истите начела на кои се заснова основниот текст 
на  Законот за работните односи. 

Законот ги содржи и основните решенија на дополнувањата  кои се 
содржани во Предлог - законот.

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

Спроведувањето на овој закон не  предизвикува  финансиски последици 
врз  Буџетот на Република Македонија и другите јавни финансиски средства. 

IV. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО 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.

  



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
за изменување и дополнување  на Законот за работните односи

Член 1
Во Законот за работните односи („Службен весник на Република 

Македонија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 
11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 и 129/15)  
во член 191 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Образецот на барањето од став (1) на овој член го пропишува 
министерот надлежен за работите од областа на трудот во согласност со 
министерот за информатичко општество и администрација.”

Член 2
Во член 192 во ставот (1) по зборот „решение“ се додаваат зборовите 

„во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето од член 191 став 
(1) од овој закон.“

Член 3
Во членот 213-а зборовите „министерот надлежен“ се заменуваат со 

зборовите „министерството надлежно“.

Член 4
Во член 213-в по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Образецот на барањето од став (1) на овој член го пропишува 

министерот надлежен за работите од областа на трудот во согласност со 
министерот за информатичко општество и администрација.”

Член 5
Во член 213-г во ставот (2)  зборовите „Министерот надлежен” се 

заменуваат со зборовите „Министерството надлежно”, а точката на крајот од 
реченицата се брише и се додаваат зборовите „во рок од 15 дена од денот на 
донесувањето на предлогот на Комисијата.“

Во ставот (3) по зборот „жалба“ се додаваат зборовите „ во рок од 15 
дена  од денот на приемот на решението“.

Член 6
Во член 258-а во ставот (9) зборовите „на начин пропишан од 

министерот надлежен за работите од областа на трудот” се заменуваат со 
зборовите „согласно Законот за општата управна постапка”.

Член 7
Во членот 266 по ставот (1) се додава нов став (2) ,кој гласи:
„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на службеното лице, ако не донесе решение за утврдување 
на  репрезентативност во рок од 15 дена  од денот на донесувањето на 
предлогот на Комисијата ( член  213 -г став 2).

Во ставот (2), кој станува став (3), зборовите „ставот (1)“ се заменуваат 
со зборовите „ставовите (1) и (2)“.

 

Член 8
Подзаконските акти утврдени со  овој закон ќе се донесат во рок од 30 

дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.



Член 9                      
Започнатите постапки до денот на отпочнување на примената на овој 

закон ќе завршат согласно законот по кој биле започнати.

Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува со 
отпочнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно 
член 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 124/15).



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА 
ЗАКОНОТ

Со членот 1 во членот 191 се додава нов став 3 со кој се пропишува 
образецот на барањето кој го пропишува министерот надлежен за работите од 
областа на трудот во согласност со министерот за информатичко општество и 
администрација.

Со членот  2 се утврдува рокот за донесување на решението.
Со членот 4 се предвидува  образецот на барањето кој го пропишува 

министерот надлежен за работите од областа на трудот во согласност со 
министерот за информатичко општество и администрација.

Со членот 6 во член 258-а се доуредува постојниот став 9.
Со членот 7 се додава нов став со кој се уредува глоба во износ од 25 до 

50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
службеното лице, ако не донесе решение за утврдување на  репрезентативност 
во рок од 15 дена  од денот на донесувањето на предлогот на Комисијата.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во Предлог - законот за изменување и 
дополнување на Законот работните односи,  се меѓусебно поврзани со одделни 
одредби од законите кои ги уредуваат управните дејствија.

 
III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот 
работните односи ќе се овозможи усогласување со одредбите од Законот за 
општа управна постапка. 
. 

.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИ ШТО СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

 
Барање за упис во регистарот

Член 191
(1) Запишувањето во регистарот од членот 190 став (1) на овој закон се 

врши врз основа на барање на синдикат на повисоко ниво, односно на 
здружение на работодавачи на повисоко ниво.

(2) Со барањето за упис мора да се приложи: одлуката за основање, 
записникот од основачкото собрание, статутот, називот на основачот и 
членовите на извршното тело, името и презимето на лицето или лицата 
овластени за застапување и податоците за бројот на членовите 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 регистарот се донесува решение, од кое 
еден примерок се доставува до Централниот регистар на Република 
Македонија.

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

Орган надлежен за утврдување на репрезентативноста
Член 213-а

Репрезентативноста на синдикат, односно на здружение на 
работодавачи на ниво на Република Македонија, на ниво на јавен сектор, на 
ниво на приватен сектор од областа на стопанството и на ниво на гранка, 
односно оддел согласно со Националната класификација на дејности, ја 
утврдува министерот надлежен за работите од областа на трудот, на предлог 
од Комисија за утврдување на репрезентативноста (во натамошниот текст: 
Комисијата), во согласност со овој закон.

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 исполнување на условите за 
репрезентативност, и тоа: 
1) решение од уписот во регистарот на синдикати, односно решение од уписот 
во регистарот на здруженија на работодавачите; 
2) список на членовите на синдикатот кои плаќаат членарина заверен од страна 
на овластен претставник на синдикатот и работодавачот, односно доказ за 
членство на работодавачите во здружението на работодавачите; 
3) список на склучени колективни договори или колективни договори на кои им 
пристапил синдикатот, односно здружението на работодавачи; 
4) список на синдикати - членки на синдикатот по гранки, односно оддели, 
односно список на работодавачи членки по гранки, односно оддели и 
5) список на локалните синдикати - членки, односно работодавачи по општини 
со седиште и адреса.



(3) Укинат 
Ставот (3) на членот 213-в е укинат со Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 62/2013 од 28 мај 2014 година, објавена во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 106/2014.

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

Постапка по барањето
Член 213-г

(1) Комисијата утврдува дали барањето и поднесените 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 Државната Комисија за одлучување во управна 
постапка и  постапка од работен однос во втор степен.

(4) Против решението од ставот (3) на овој член може да се заведе 
управен спор пред надлежен суд.

Член 258-а
(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот за труд 

утврди дека е сторена неправилност од членовите 19, 23, 24, 50, 70, 71, 182, 
183, 195, 213-в и 252 на овој закон, е должен да состави записник во кој ќе ја 
утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената 
неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на покана за 
спроведување на едукација на лицето или работодавачот каде што е утврдена 
неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на 
спроведување на едукацијата ги пропишува министерот надлежен за работите 
од областа на трудот .

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Државниот инспекторат за 
труд во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на 
инспекцискиот надзор.

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или 
истородни неправилности за еден или за повеќе работодавачи.

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или работодавачот на кој се 
спроведува едукацијата не се јави на едукацијата ќе се смета дека едукацијата 
е спроведена.

(6) Доколку лицето или работодавачот над кој се спроведува едукација 
се јави на закажаната едукација и истата ја заврши ќе се смета дека е едуциран 
по однос на утврдената неправилност.

(7) Доколку инспекторот за труд при спроведување на контролниот 
надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на 
овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски надзор.

(8) Доколку инспекторот за труд при спроведување на контролниот 
надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) 
на овој член, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред 
прекршочната комисија.

(9) Државниот инспекторат за труд којшто го извршил инспекцискиот 
надзор, води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од 
министерот надлежен за работите од областа на трудот.

Член 266
(1) Глоба во износ од 1.200 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за сторен прекршок на синдикатот, односно здружението на синдикатите 
и работодавачите, ако:    



1) синдикатот, односно здруженијата на синдикатите 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 дејствување, називот на органите и телата, лицата 
овластени за застапување, престанокот на дејствувањето, односно 
овластувањата во правниот промет (член 193); 

2) синдикатот, односно здруженијата на синдикатите и работодавачите, 
колективниот договор не го објават на пропишаниот начин (член 232); 

3) синдикатот, односно здруженијата на синдикатите и работодавачите, 
тогаш кога за тоа се должни, одбијат да учествуваат во постапката за мирење 
предвидена со овој закон (членови 182 и 183 );  

4) синдикатот, односно здруженијата на синдикатите не најават штрајк 
(член 236 став (2));  

5) синдикатот, односно здруженијата на синдикатите започнат штрајк 
пред спроведување на постапка за мирење, предвидена со овој закон, односно 
пред спроведување на друга постапка за мирно решавање на спорот (член 236 
став (3)) и 

6) синдикатот, односно здруженијата на синдикатите во писмото за 
најава на штрајк не ги наведат причините 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.


