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Скопје,  март 2018 година 

 

 

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, 129/15 и 27/16), се уредуваат работните односи меѓу 

работниците и работодавачите кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување.  



Во текот на имплементацијата на Законот, се наметна потребата од доуредување на некои од 

одредбите со цел да истите да  бидат недвосмислени, односно    да бидат јасни во примената. 

Исто така, според коментарите на Комитетот на Советот на Европа, за примената на 

ратификуваните членови од Европската социјална повелба, одредени одредби од Законот, не се 

во согласност со Повелбата.  

Покрај тоа, при разгледување на  ,,Информацијата со мерки за подобрување на деловното 

опкружување, согласно препораките на извештајот „Doing Business 2018“ на Светска банка‘‘, 

доставена до Владата на Република Македонија од страна на Министерството за финансии, во 

декември 2017 година,  како една од причините за намалувањето на рангот на Република 

Македонија во Doing Business 2018 е и индикаторот “Отварање на фирма “ во однос на 

законската обврска за објавување на оглас за вработување со времетраење од најмалку 5 дена. 

Времетраењето на јавниот оглас е  регулирано со членот 23 од Законот за работните односи. Со 

намалување на времетраењето на јавниот оглас, би се подобрил рангот на Република 

Македонија  во деловното опкружување (Doing Business). 

 Исто така, се наметна потребата и од одделни измени кои се согласно Програмата за работа на 

Владата на Република Македонија за  заштита на работниците во случај на престанок на 

работниот однос поради деловни причини.  

   

 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА  

Законот се заснова на истите начела на кои се заснова основниот текст на  Законот 

работните односи.  

  

 

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 НА 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, 129/15 и 27/16),  во член 8                                           во став  

(3) по зборовите:  “условите на вработување” се додаваат зборовите: “и во останати права и 

обврски  од работен однос”.  

  

Член  2 

 

Во член 18 во ставот 2 зборовите: “четири часа дневно”  се заменуваат со зборовите 

:”два часа дневно, односно не подолго од 12 часа неделно, а за време на училишен распуст не 

подолго од шест часа дневно, односно не подолго од 30 часа неделно, при што задолжително 

треба да му се обезбедат две   непрекинати недели на одмор”. 

 



Член  3 

 

Во членот 23 во ставот (1) алинеја 6 зборот “пет” се заменува со зборот “три”. 

 

Член  4 

 

 Во член 28 во ставот (1) зборот ”особено” се заменува со зборот “задолжително”. 

    

  

Член  5 

 

Во член 60 во ставот (2) зборот “шест” се заменува со зборот “четири”. 

 

Член  6 

Насловот пред членот 73  и членот 73 се менуваат  и гласат: 

 

“ Постапка пред отказот поради лични причини на страна на работникот 

 

Член 73 

Пред откажување на договорот за вработување од лична причина на страна на работникот, под 

условите од членот 80 од овој закон, работодавачот мора писмено да го предупреди работникот 

за неисполнувањето на обврските и можноста за отказ во случај работникот да не го подобри 

своето работење “. 

 

Член  7 

 

Во член 76 по ставот (1) се додава  став (2)  кој гласи : 

“(2) Престанокот на работниот однос  согласно став (1) точка 3) на овој член  се врши врз 

основа на критериуми утврдени со колективен договор, при што се поаѓа од потребата за 

ефикасно функционирање на работата на работодавачот, стручната подготовка и 

квалификација на работникот, неговото работно искуство, успешноста на работењето, видот и 

значењето на работното место, работниот стаж и други критериуми утврдени со колективен 

договор, како и критериуми за заштита на инвалидни лица, самохрани родители и родители на 

деца со посебни потреби  на кои им престанува работниот однос по истиот основ”. 

 

  

Член  8 

 

Во член 80  по зборот “насоки” зборот “или” се заменува со зборот “и”, a  по зборовите : 

”рокот утврден од работодавачот,” се додаваат, зборовите: ”кој не може да биде пократок од 15 

дена, “. 

 

Член 9 

 

Во член 88 во ставот  (1) по зборот “месец” , точката се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите : “освен во случаите утврдени во член 100 став (1).” 

 

Член 10 

 

Во член 94 во  ставот (2) зборот “шест” се заменува со зборот “три”,  а зборот “12” се 

заменува со зборот “шест”.  

  

 

Член 11 

 

 Во член 96 по ставот (2) се додаваат  ставови (3) и (4) кои гласат: 

 



“(3) Ако работодавачот го откаже договорот за вработување поради деловни причини, не може 

на истите работи, со иста стручна подготовка и занимање да вработи друг работник, во рок од 

две години од денот на престанокот на работниот однос . 

(4)  Ако пред истекот на рокот од ставот (3) на овој член, настане потреба за вршење на истите 

работи, предност за склучување на договор за вработување има работникот на кој претходно му 

престанал работниот однос.” 

 

Член 12 

 

Во член 97 ставот (1) се менува и гласи: 

“ (1) Во случај на откажување на договорот за вработување 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 однос - во висина од две ипол нето 

плати;  

 3) од десет до 15 години поминати во работен однос - во висина од три ипол нето 

плати;  

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

плати;  

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

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

Член  13 

 

Во  член 104 ставот (3) се менува и гласи :  

“(3) Писмената изјава од ставот (2) на овој член, работникот ја дава најдоцна до 31 август во 

годината која што и претходи на годината во која ги исполнува условите од ставот (1) на овој 

член. За секое натамошно продолжување на договорот за вработување од ставот (2) на овој 

член, изјавата ја дава еднаш годишно, а најдоцна до 31 август во годината којашто и претходи 

на годината за која се бара продолжување на договорот за вработување.”   

 

Член  14 

 

Во член 114 зборот  “ 40%”  се заменува со  зборот  “70%”. 

 

Член  15 

 

Во член 128 во став  (3)  точка 2 по запирката се додаваат зборовите: ” или надоместок  

на трошоци за исхрана во висина од 20% од просечната нето плата по работник исплатена во 

Република Македонија  во претходната година, сразмерно за деновите кога работникот работи 

ноќе,”. 

Во ставот (5) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “а нема јавен 

превоз.”  

 

Член  16 

Во член 138 ставот (3) се брише.  

 

Член  17 

Во член 141 во ставот (3) зборовите : “12 работни дена” се заменуваат со зборовите “две 

непрекинати работни недели”. 

 

Член 18 

 

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за работните односи. 

 

 

Член  19 



 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од  денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ 

 

I.објаснување на содржината на одредбите на предлог на законот 

 

Со членот 1 се доуредува прашањето со  кое се проширува забраната за дискриминација на  

работниците вработени на определено време и тоа  забраната да не се однесува само на 

условите на вработување, туки и во останатите права и обврски од работен однос. 

Со членот 2 се пропишува дополнителна заштита за дете под 15 години возраст, или дете кое не 

завршило задолжително образование, во смисла истото да може да учествува во активности кои 

со закон е утврдено дека може да ги извршува не подолго од 2 часа дневно, односно не подолго 

од 12 часа неделно, а за време на училишен распуст не подолго од 6 часа дневно, односно не 



подолго од 30 часа неделно, при што задолжително треба да му се обезбедат две непрекинати 

недели на одмор.   

Со членот 3 се намалува времетраењето на рокот за пријавување на  јавниот оглас од 5 работни 

дена на 3 работни дена.  

 Членот  4 предвидува обврзувачка содржина на договорот за вработување, со што работниците 

со потпишување на договорот точно ќе ги знаат правата и обврските согласно договорот за 

вработување.  

Со членот 5 се намалува периодот на пробна работа од 6 на 4 месеци. 

Со членот 6 се допрецизира причината кога работодавачот мора да го предупреди работникот 

во постапка пред откажување на договорот за вработување, односно при постоење на лична 

причина на страна на работникот.  

Со членот 7 со кој се  дополнува  членот 76 се дава правен основ  престанокот на работниот 

однос од деловни причини да се врши врз основа на критериуми утврдени со колективен 

договор и критериуми за заштита на инвалидни лица , самохрани родители и родители на деца 

со посебни потреби.  

Со членот 8  во кој се врши утврдување на рокот во кој работникот треба да го подобри своето 

работење ( 15 дена) по дадено  писмено предупредување од страна на работодавачот, се  

воведува разумен рок со цел да се избегнат злоупотребите од страна на работодавачите отказот 

да го даваат набрзо/непосредно по дадено предупредување.  

Со членот 9 се врши прецизирање во членот 88, кој ги уредува минималните отказни рокови, 

при што во случај на откажување на договорот за вработување од страна на работникот, 

отказниот рок е еден месец, но само во случаи по писмено предупредување и  ако не настанала 

некоја од причините предвидена со членот 100 ( необезбедување на работа повеќе од 3 месеци, 

ислаќање на намалена плата најмалку 3 месеци, необезбедување на заштита при работа на 

работникот откако истиот ја побарал и сл.).  

 Во членот 10 се изедначуваат роковите за застареност на отказот на договорот за вработување 

поради причини на вина на страна на работникот со рокот на застареност од лични причини.  

Со членот 11 се дополнува членот 96 со одредби со кои што се обезбедува заштита од 

злоупотреба од страна на работодавачот при отказ на договорот од деловни причини, како и 

дополнителна заштита на работникот на кој му престанал договорот за вработување од деловни 

причини со давање на приоритет за вработување при потреба за вршење на истите работи. 

Сочленот 12 се менува членот 97 со кој се регулира исплатата на испратнината во случај на 

откажување на договорот за вработување од деловни причини, при што висината на 

испратнината се зголемува од 12,5% до 25% во зависност од годините поминати во работен 

однос.  

 Со членот 13 се менува ставот 3 од член 104, со кој се прецизира рокот за поднесување на 

писмена изјава за продолжување на договорот за вработување. 

Со членот 14 се врши измена на членот 114 , односно се зголемува минималниот износ на плата 

за приправник од 40% на 70%. 

Со дополнувањето на членот 128 , се допрецизира значењето на соодветна храна за работник 

кој работи ноќно време, преку утврдување на надоместок на трошоци за исхрана во висина од 

20% од просечната нето плата по работник  исплатена во Република Македонија во 

претходната година и тоа само за деновите кога работникот работи ноќе ( член 17). Со истиот 

член  се прецизира дека работникот не може да се распореди на ноќна работа доколку нема 

јавен превоз, а работодавачот не обезбедува превоз до и од  работа.  

 Со членот 15 и бришењето на ставот 3 од членот 138 се овозможува еднаквост на правото на 

користење на годишен одмор  на работниците кои што работат шест дена во неделата со 

работниците кои работат пет дена во неделата.  

Со членот 16  се надминува неусогласеноста на ставот 3 од членот 141 со ставот 2 од истиот 

член во поглед на времетраењето на делот на годишниот одмор кој треба да биде искористен во 

текот на календарската година за која се дава одморот . 

  

  

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 

ОДРЕДБИ 

  



Решенијата содржани во предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за 

работните односи  се меѓусебно поврзани со одделни одредби кои се однесуваат на правата на 

работниците. 

  
III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА 

  

Со Предлог - Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи ќе 

се доуредат и прецизираат оделни одредби заради нивна полесна примена како и заштита на 

работниците во случај на престанок на работниот однос од деловни причини. Покрај тоа, ќе се 

изврши усогласување со Европската социјална повелба, и ќе се подобри деловното 

опкружување согласно препораките на Извештајот “Doing Business 2018”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одредби од законот кои  се изменуваат и дополнуваат 

  

 Исклучоци од забрана на дискриминација 

 

Член 8 

 

 (1) Не се смета за дискриминација правење разлика, исклучување или давање 

предимство во однос на определена работа, кога природата на работата е таква или работата се 

врши во такви услови што карактеристиките 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, колективните договори и договорите за работа кои се однесуваат 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 штитениците не се сметаат за дискриминација ниту смеат да бидат 

основа за дискриминација. 

 (3) Во однос на условите на вработување, работниците на определено време не се 

третираат на понеповолен начин од работниците на неопределено време само затоа што имаат 

договор за вработување на определено време, освен ако различниот третман е оправдан од 

објективни причини. 

 (4) Периодот на стекнување на квалификации во однос на одредени услови е ист при 

вработување на работниците на неопределено време, како и за работниците на определено 

време, освен ако периодот на стекнување на квалификации не е подолг од времетраењето на 

договорот за вработување на определено време. 

 

Способност за склучување на договор за вработување со младо лице под 18 години возраст 

 

Член 18 

 (1) Договор за вработување може да склучи младо лице под 18 години возраст и кое има 

општа здравствена способност. 



 (2) Се забранува работа за дете под 15 години возраст или дете кое не завршило 

задолжително образование, освен за учество во активности кои со закон е утврдено дека може 

да ги извршува, но не подолго од четири часа дневно. 

 (3) Работодавачот е должен да обезбеди заштита на младите лица од економска 

експлоатација и од каква било работа која може да има штетно влијание врз нивната 

безбедност, здравјето, физичкиот, менталниот, моралниот или социјалниот развој или истата 

може да го загрози нивното образование. 

 (4) Дете кое е помладо од 15 години може, со плаќање на надоместок, по исклучок да 

учествува во активности кои по својот обем и карактер не влијаат штетно врз здравјето, 

безбедноста, развојот и образованието, и тоа: учество во културни и артистички активности, 

спортски настани и рекламни активности. 

 (5) Одобрение за вршење на работите од ставот (3) на овој член издава органот на 

државната управа надлежен за инспекција на трудот, врз основа на барање на организаторот на 

активностите од ставот (4) на овој член, по претходна согласност на законскиот застапник на 

детето и по претходно извршен увид на местото на кое ќе се извршуваат активностите од 

страна на инспекцијата на трудот. 

 (6) Како младо лице се смета секое лице кое може да склучи договор за вработување, 

кое има најмалку 15 години возраст, а под 18 години возраст и кое не е опфатено во 

задолжително образование, за извршување на работи кои не се штетни по неговото здравје и 

безбедност. 

 (7) Максималниот број на часови на работно време на младо лице на возраст под 16 

години е 30 часа неделно и во случај кога младото лице работи кај повеќе работодавачи 

истовремено. 

 (8) Максималниот број на часови на работно време на младо лице на возраст над 16 

години е 37 часа и 45 минути неделно и во случај кога младото лице работи кај повеќе 

работодавачи. 

 (9) Работното време на младо лице не смее да надмине осум часа во период од 24 часа. 

 (10) Како работа ќе се смета времето кое младото лице го поминува во стручна 

подготовка во рамките на теоретската и практична настава. 

 (11) Како учество во обука ќе се смета работа која ја врши младото лице кај 

работодавачот за која истиот добива платен надоместок. 

 (12) Работодавачот не смее да го користи методот на награда со цел за зголемување на 

обемот на работа при што би се загрозила безбедноста и здравјето на младото лице. 

 

Објавување на слободни работни места 

Член 23 

 (1) Кога работодавачот вработува работници по пат на јавен оглас, должен е во јавниот 

оглас да наведе:  

 - назив на работното место; 

 - условите што се бараат за вршење на работата; 

 - почетокот и завршетокот на дневното и неделното работно време; 

 - распоредот на работното време; 

 -паричен износ на основната нето плата или паричен износ од најнизок до највисок 

износ на нето платата за работното место за кое се бара работник; 

 - рокот за пријавување, кој не смее да биде пократок од пет работни дена; 

 - рокот во кој ќе се изврши избор и  

 -точни податоци за работодавачот (назив, седиште, телефон, лице за контакт и адреса за 

доставување на апликациите). 

 (2) Доколку на јавниот оглас од ставот (1) на овој член се пријавиле до 200 кандидати за 

едно работно место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно 

работно место изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место 

изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето. 

 (3) За времетраењето на јавниот оглас, работодавачот не може да објавува нов оглас за 

истото работно место. 

 (4) Јавниот оглас завршува со избор, неизбор или со истекот на рокот од ставовите (1) и 

(2) на овој член. 



 (5)Ако за определено работно место се бара работник со посебни  овластувања, во 

јавниот оглас треба да се наведе дека работното место е со посебни овластувања. 

 (6) За објавување се смета, исто така, и објавувањето во просториите на службата 

надлежна за посредување при вработување. 

 (7) Ако работодавачот го објавува слободното работно место и во средствата за јавно 

информирање, рокот за пријавување започнува да тече од денот на последното објавување. 

Содржина на договорот за вработување 

Член 28 

 (1)Договорот за вработување особено содржи:  

 1) податоци за договорните страни, нивното живеалиште, односно седиште;  

 2)датум на стапување на работа;  

 3) назив на работното место, односно податоци за видот на работата за којашто 

работникот склучува договор за вработување, со краток опис на работата што ќе ја врши според 

договорот за вработување;  

 4) одредби за обврската на работодавачот да го информира работникот за ризичните 

работни места и посебни стручни квалификации или познавања или неопходен посебен 

медицински надзор, во согласност со закон, со наведување на посебните ризици кои според 

законските прописи можат да бидат последица од работата;  

 5) место на вршење на работата. Ако не е наведено точното место, се смета дека 

работникот ја врши работата во седиштето на работодавачот;  

 6) време на траење на работниот однос, кога е склучен договор за определено време;  

 7) одредба за тоа дали се работи за работен однос со полно или пократко работно 

време;  

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

време;  

 9) одредба за висината на основната плата, која се изразува во паричен износ која му 

припаѓа на работникот за вршење на работата според закон, колективен договор и договорот за 

вработување;  

 10) одредба за другите надоместоци кои му припаѓаат на работникот за вршење на 

работата според закон и колективен договор;  

 11) одредба за годишниот одмор, односно начинот за определување на годишниот 

одмор и  

 12) наведување на општите акти на работодавачот во кои се определени условите на 

работа на работникот. 

 (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 треба, каде 

што е соодветно да се повикаат на закони, колективни договори и акти 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 работа може да се продолжи во случај на оправдано 

отсуство од работа (болест и слично). 

 (3) За вршење на сезонска работа, пробната работа може да трае три работни дена. 

 (4) Работодавачот може договорот за вработување со пробна работа за вршење на 

сезонска работа да го откаже во рок од три дена од денот на склучувањето на договорот за 

вработување со пробна работа. 

 (5) Во времетраењето на пробната работа работникот може да го откаже договорот за 

вработување со отказен рок од три работни дена. 

 (6) Врз основа на оцената за неуспешно завршената пробна работа работодавачот може 

по изминувањето на пробната работа да го откаже договорот за вработување. 

Постапка пред отказот поради вина на страната на работникот 

Член 73 



 Пред откажување на договорот за вработување од причина поради вина на работникот 

под условите од членот 80 од овој закон, работодавачот мора писмено да го предупреди 

работникот за неисполнувањето на обврските и можноста на отказ во случај на натамошни 

кршења на истите. 

 

 

 

Основани причини за отказ 

Член 76 

 (1) Работодавачот може на работникот да му го откаже договорот за вработување, кога 

не е можно продолжување на работниот однос, ако:  

 1) работникот заради своето однесување, недостаток на знаења или можности или 

заради неисполнување на посебните услови определени со закон, не е способен да ги извршува 

договорните или други обврски од работниот однос (лична причина) или  

 2) работникот ги крши договорните обврски или други обврски од работниот однос 

(причина на вина) и  

 3) престане потребата од вршење на одредена работа под условите наведени во 

договорот за вработување заради економски, организациони, технолошки, структурни или 

слични причини на страна на работодавачот (деловни причини). 

 

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

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 обезбедени потребните услови за 

работа и му се дадени соодветни упатства, насоки или писмено предупредување од 

работодавачот во врска со работата дека работодавачот не е задоволен од начинот на 

извршување на работните обврски и ако по даденото предупредување во рокот утврден од 

работодавачот, работникот не го подобри своето работење, во случаите утврдени со колективен 

договор на ниво на гранка, односно оддел, односно на ниво на работодавач. 

 

Минимални отказни рокови 

Член 88 

 (1) Ако работникот го откажува договорот за вработување, отказниот рок е еден месец. 

Со договорот за вработување или со колективниот договор може да биде договорен подолг 

отказен рок, меѓутоа не подолг од три месеца. 

 (2) Ако работодавачот го откажува договорот за вработување на поединечен работник 

или на помал број работници 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 работода-

вачот пред престанокот на работниот однос. 

 (3) Ако работодавачот го откажува договорот за вработување на работник на сезонска 

работа, отказниот рок  е седум работни дена. 

 

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 денот 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) Oтказ на договорот за вработување  поради причини на вина од страна на 

работникот, работодавачот  може да му даде на работникот во рок од шест месеци  од денот на 

дознавање на фактите кои се основа за давање на отказот, односно во рок од 12 месеци од денот 

на настапувањето на фактите кои се основа за давање отказот. 

 (3) Отказ на договорот за вработување, работодавачот може да му даде на работникот 

поради сторено кривично дело на работа или во врска со работата, најдоцна до истекот на рокот 

за застареност утврден во закон за стореното кривично дело. 

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, економски, 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 огласување, со преземање и склучување 

договор за вработување 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 друштво, односно трговец поединец во државен орган, јавно претпријатие, јавна 

установа, единица на локалната самоуправа и градот Скопје, фондови, агенции, заводи и други 

правни лица основани со закон. 

Испратнина 

Член 97 

 (1) Во случај на откажување на договорот за вработување 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 однос - во висина од две нето плати;  

 3) од десет до 15 години поминати во работен однос - 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 просечната 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 работодавач, на кој 

поради настаната статусна промена, правен следбеник е последниот работодавач. 

 (4) Испратнината се исплатува со денот на престанокот на работниот однос. 

 (5) Барањето, односно давањето на согласност за откажување од правото на испратнина 

од страна на работодавачот, односно работникот се ништовни. 

 (6) Испратнина не се исплатува во случај на откажување на договор за вработување од 

деловни причини на работник кој врши сезонска работа која трае до три месеци. 

 

Прекин на договорот за работа поради возраст на работникот 

Член 104 

 (1) Работодавачот го прекинува договорот за вработување на работникот кога 

работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж. 

 (2) Работникот со писмена изјава до работодавачот може да побара да му се продолжи 

договорот за вработување најмногу до 67 години возраст (маж), односно до 65 години возраст 

(жена), доколку со закон поинаку не е утврдено. 

(3) Писмената изјава од ставот (2) на овој член, работникот ја дава најдоцна до 31 август 

во тековната година за продолжување на договорот за вработување од ставот (1) на овој член, а 

за секое натамошно продолжување на договорот за вработување од ставот (2) на овој член 

изјавата ја дава еднаш годишно а најдоцна до 31 август во тековната година за продолжување 

на договорот за вработување за наредната година. 

 (4) Работодавачот е должен по дадената изјава од ставот (2) на овој член да го 

продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години возраст (маж), односно најмногу до 

65 години возраст (жена). 

 

Исплата на приправниците 

Член 114 

 Работникот - приправник има право на плата определена според закон и колективен 

договор, но не помалку од 40% од основната на работното место за кое се оспособува. 

 

Права на работниците кои работат ноќно време 



Член 128 

 (1) Работникот кој работи ноќе барем три часа од својата редовна дневна работна 

обврска, односно работникот кој одработува ноќе третина од полното работно 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 работење 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 работниците кои работат ноќно време 

да им обезбеди:  

 1) подолг одмор;  

 2) соодветна храна;  

 3) стручно раководство на работниот, односно производниот процес и  

 4) лекарски прегледи, пред нивно ангажирање во ноќна работа и во редовни временски 

периоди утврдени со закон. 

 (4) Ако работата се врши во смени, работодавачот е должен да обезбеди периодично 

менување на работниците. 

 (5) Работодавачот не смее да го распореди на ноќна работа работникот на кој нема да 

му обезбеди услови за превоз до и од работа. 

 

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 пресметуваат во 

деновите на годишниот одмор. 

 (3) Како ден на годишен одмор се смета секој работен ден кој е според распоредот на 

работното време кај работодавачот за конкретниот работник одреден како работен ден. 

Користење на годишниот одмор 

Член 141 

 (1) Годишниот одмор по правило се користи во текот на календарската година. 

 (2) Годишниот одмор може да се користи во повеќе делови во договор со 

работодавачот, со тоа што еден дел од годишниот одмор мора да трае најмалку две 

непрекинати работни недели. 

 (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 целост да го искористи годишниот 

одмор до крајот на идната календарска година, ако е така определено со колективниот договор 

на работодавачот. 

 


