
15 февруари 2016  Бр. 27 - Стр. 3 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

703. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ 

ОДНОСИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за работните односи, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 февруари 2016 година. 
   

Бр. 08-880/1 Претседател 
9 февруари 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

 
Член 1 

Во Законот за работните односи („Службен весник 
на Република Македонија" број 62/2005, 106/2008, 
161/2008, 114/2009, 130/2009, 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 ставот (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 членот 192 став (1) по зборот „решение“ се до-
даваат зборовите: „во рок од 15 дена од денот на под-
несувањето на барањето од членот 191 став (1) од овој 
закон.“ 

 
Член 3 

Во членот 213-а зборовите: „министерот надлежен“ 
се заменуваат со зборовите: „министерството над-
лежно“. 

 
Член 4 

Во член 213-в по ставот (4) се додава нов став (5), 
кој гласи: 

„(5) Образецот на барањето од ставот (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 членот 213-г став (2) зборовите: „Министерот 
надлежен” се заменуваат со зборовите: „Министер-
ството 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 зборо-
вите: „во рок од 15 дена од денот на приемот на реше-
нието“. 

Член 6 
Во членот 258-а став (9) зборовите: „на начин про-

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

 
Член 7 

Во членот 266 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на службеното 
лице, ако не донесе решение за утврдување на  репрезен-
тативност 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 започнување на 
примената на овој закон ќе завршат согласно со зако-
нот по кој биле започнати. 

 
Член 10 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе започне да се применува со започнување-
то на примената на Законот за општата управна поста-
пка согласно со членот 141 од Законот за општата уп-
равна постапка („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 124/15). 

_________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR MARRËDHËNIE PUNE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për marrëdhënie pune ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 62/2005, 106/2008, 
161/2008, 114/2009, 130/2009, 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 dhe 129/15) në nenin 191 pas 
paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:    

"(3) Formularin e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni 
e përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e punës 
në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës."   

 
Neni 2 

Në nenin 192 në paragrafin (1) pas fjalës "aktvendim" 
shtohen fjalët: "në afat prej 15 ditësh nga dita e 
parashtrimit të kërkesës nga neni 191 paragrafi (1) i këtij 
ligji." 

 
Neni 3 

Në nenin 213-a fjalët: "ministri kompetent" 
zëvendësohen me fjalët: "ministria kompetente". 

 
Neni 4 

Në nenin 213-v pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri 
(5) si vijon:  

"(5) Formularin e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni 
e përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e punës 
në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës."  


