
Службен весник на РМ, бр. 114 од 14.09.2009 година 

1 од 2 

20091142166 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за работните односи, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 

септември 2009 година. 
 

         Бр. 07-3896/1                                  Претседател 
10 септември  2009 година         на Република Македонија,                       
            Скопје                                          Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
  

Член 1 
Во Законот за работните односи (“Службен весник на Република Македонија” број 

62/2005, 106/2008 и 161/2008), по членот 9 се додава нов наслов и нов член 9-а, кои гласат: 
 

“Психичко вознемирување на работно место (мобинг) 
 

Член 9-а 
(1) Забранет е секаков вид психичко вознемирување на работно место (мобинг).  
(2) Психичко вознемирување на работно место (мобинг) претставува дискриминација 

во смисла на членот 6 од овој закон. 
(3) Психичко вознемирување на работно место (мобинг), во смисла на овој закон, е 

секое негативно однесување од поединец или група кое често се повторува (најмалку во 
период од шест месеца), а претставува повреда на достоинството, интегритетот, угледот и 
честа на  вработените лица и предизвикува страв или создава непријателско, понижувачко 
или навредливо однесување, чија крајна цел може да биде престанок на работниот однос 
или напуштање на работното место. 

(4) Извршител на психичко вознемирување на работното 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 (работодавач како физичко лице одговорно лице или 
работник).” 
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Член 2 
Во членот 11 по ставот (1) се додаваат два нови  става (2) и (3), кои гласат: 
“(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 кои е поведен спор за вршење на  
психичко вознемирување (мобинг) на работно место, освен ако докажат дека различниот 
третман е направен поради исклучоците од членот 8 на овој закон. 

(3) Поради поведување постапка за правна заштита од психичко вознемирување на 
работното место (мобинг), како и сведочење во текот на постапката, на вработеното лице 
не може на посреден или непосреден начин да му се влошат условите за работа, односно 
не може да биде ставен во неповолна положба, посебно со намалување на 
заработувачката, преместување на друго работно место или спречување на напредување 
или стручно усовршување.” 

 
Член 3 

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

 


