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2438. 
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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

работните односи, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 април 2015 година. 
   

       Бр. 08–1917/1                           Претседател 
29 април 2015 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 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 и 33/15), во членот 165 во ставовите (1) и (6)  збо-
ровите: „една година” се заменуваат со зборовите: „15 
месеци”. 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во ,,Службен весник на Република Маке-
донија”. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN 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 
dhe 33/15), në nenin 165 në paragrafët (1) dhe (6) fjalët: 
"një vit" zëvendësohen me fjalët: "15 muaj".  

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 

2439. 
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 ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за архивски материјал, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 април 2015 година. 
   

     Бр. 08 – 1918/1                          Претседател 
29 април 2015 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 АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ 

 
Член 1 

Во Законот за архивски материјал („Службен вес-
ник на Република  Македонија“ брoj 95/12 и 41/14), во 
членот 11 во ставот 1 по зборовите: „Имателот на“ се 
додава зборот „јавен“. 

 
Член 2 

Во членот 12 зборот „записи“ се заменува со зборот 
„документи“. 

 
Член 3 

Членовите 13, 14 и 15 се бришат. 
 

Член 4 
Во членот 21 во ставот 1 зборовите: „планот на ар-

хивски знаци“ се заменуваат со зборовите: „планот на 
архивски знаци со листата на архивски и документарен 
материјал“. 

Во ставот 2 зборовите: „листа на архивски матери-
јал, односно листа на документарен материјал со роко-
ви на негово чување“ се заменуваат со зборовите: „пла-
нот на архивски знаци со листата на архивски и доку-
ментарен материјал“. 

Во ставот 3 зборовите: „план на архивски знаци, 
листа на архивски материјал и листа на документарен 
материјал со рокови за негово чување и ги“ се замену-
ваат со зборовите: „план на архивски знаци со листа на 
архивски и документарен материјал и го“, а зборовите: 
„планот и листите“ се заменуваат со зборот „истиот“. 

Во ставот 4 зборовите: „планот на архивски знаци, 
листата на архивски материјал и листата на документа-
рен материјал со рокови за негово чување“ се замену-
ваат со зборовите: „планот на архивски знаци со листа-
та на архивски и документарен материјал“, а зборот 
„се“ се заменува со зборот „е“. 

 
Член 5 

Во членот 27 став 1 зборовите: „Архивскиот мате-
ријал" се заменуваат со зборовите: „Конвенционалниот 
архивски материјал“. 

По ставот 1 се додава став 2, кој гласи: 
„Неконвенционалниот архивски материјал запис-

нички се предава во Државниот архив во форма и на 
начин уредени со актот од членот 7 став 1 од овој за-
кон.“ 


