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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во 
Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 мај 
2015 година.

  
    Бр. 08 – 2185/1                                                                                         Претседател
14 мај 2015 година                                                                              на Република Македонија,                      

   Скопје                                                                                           д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

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“ број 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 од 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 
ставот (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 
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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 
самото 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 ставот (1) на овој член за правното лице, 
односно од ставот (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 членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:

„Член 7-a
За прекршоците утврдени во членот 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“.


