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МАКЕДОНИЈА

4713.
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 П РО ГЛ А С У В А Њ Е НА ЗА КО Н О Т ЗА 
И ЗМ ЕН У ВА Њ Е И  Д О П О Л Н У ВА Њ Е НА 

ЗА КО Н О Т ЗА ТУ ТУ Н  И  Т У ТУ Н С К И  
П РО И ЗВО ДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува- 
ње на Законот за тутун и тутунски производи,

што Собранието на Република Македонија го доне- 
се на седницата одржана на 13 октомври 2014 година.

Бр. 07-3841/1 Претседател
13 октомври 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге И ванов, с.р.

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија,
Т рајко  Вељаноски, с.р. 

З А К  О Н  
ЗА И ЗМ ЕН У ВА Њ Е И  Д О П О Л Н У ВА Њ Е НА ЗАКО- 

Н О Т ЗА ТУ ТУ Н  И  Т У ТУ Н С К И  П РО И ЗВО Д И

Член 1
Во Законот за тутун и тутунски производи („Служ- 

бен весник на Република Македонија“ број 24/2006, 
88/2008, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13 и 164/13), во 
членот 1 зборот „ферментираниот“ се заменува со збо- 
рот „обработениот“ .

Член 2
Во членот 3 став 1 во точката 14 зборот „нефермен- 

тиран“ се заменува со зборот „необработен“.
Во точката 15 зборот „неферментиран“ се заменува 

со зборот „необработен“ и зборот „ферментиран„ се за- 
менува со зборот „обработен“ .

Во точката 18 зборот „неферментиран“ се заменува 
со зборот „необработен“ и зборот „ферментиран„ се за- 
менува со зборот „обработен“ .

Во точката 24 зборот „ферментиран„ се заменува со 
зборот „обработен“ .

Точката 25 се менува и гласи:
„Обработен тутун е тутун во форма на цели листови 

кои претходно се исушени и/или ферментирани, листо- 
вите во делови кои по сушењето и/или ферментацијата 
на целите листови, се оджилени/стрипсирани (оголени), 
потсечени или се непотсечени, кршени или исечкани 
(вклучувајќи исечкани делови во различна форма, но не 
и готов тутун за пушење) како и тутунските ребра кои се 
добиени по нивното оджилување и тутунското фолио 
или реконструираниот тутун кој е добиен со индустрис- 
ки процес од тутунски отпадоци и служи како суровина 
за изработка на тутунски производи кои можат да бидат 
третирани (сосирани или натопени) со течност со соод- 
ветен состав, главно со цел да се спречи мувлосувањето 
и потсушувањето во текот на складирањето и тран- 
спортот и да се зачува миризливоста;“.

Во точката 26 зборот „ферментиран“ се заменува со 
зборот „обработен“ .

Член 3
Во членот 5 по зборот „неферментиран“ се додава- 

ат зборовите: „или необработен“ и по зборот „фермен- 
тиран“ се додаваат зборовите: „или обработен“.

Член 4
Во членот 7 во ставот 2 по зборот „заверен“ се до- 

даваат зборовите: „со печат и потпишан“.
По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои 

гласат:
„Министерството за земјоделство, шумарство и во- 

достопанство воспоставува електронски систем за во- 
дење на евиденција на пријавени, евидентирани и дого- 
ворени површини и количини тутун по производители, 
откупувачи, по типови на тутун, за секоја реколта пое- 
динечно.

Минимално техничките стандарди и услови во пог- 
лед на опремата, хардверот, функционалноста на соф- 
тверот за електронскиот систем од ставот 3 на овој 
член, начинот на воведување, користење, одржување и 
надградба ги пропишува министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство.“
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КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ
4738.

Врз основа на член 1 и 203 од Законот за работните 
односи - Пречистен текст („Службен весник на РМ" 
бр.34/2014) и член 3 од Општиот колективен договор 
за приватниот сектор од областа на стопанството - Пре- 
чистен текст („Службен весник на РМ" бр. 150/2012) и 
Спогодбата за изменување и дополнување на Општиот 
колективен договор за приватниот сектор од областа на 
стопанството („Службен весник на РМ" бр.189/2013) 
Синдикатот на работниците од угостителството, туриз- 
мот, комунално - станбеното стопанство, занаетчиство- 
то и заштитните друштва на Република Македонија - 
СУТКОЗ и Заедницата на заштитни друштва на Маке- 
донија ЗАПОВИМ Скопје при Организација на работо- 
давачи на Македонија - ОРМ - Скопје, склучуваат

К О Л Е К Т И В Е Н  Д О Г О В О Р  
ЗА ЗА Ш ТИ ТН И ТЕ ДРУШ ТВА Н А  М А КЕД О Н И ЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој колективен договор се уредуваат и доуреду- 

ваат, во согласност со Општиот колективен договор за 
приватниот сектор од областа на стопанството, закон и 
други прописи, правата, обврските и одговорностите 
на договорните страни кои го склучиле овој договор 
(во понатамошниот текст: Договор), а особено склучу- 
вањето, содржината и престанокот на договорот за вра- 
ботување и други прашања од работните односи или во 
врска со работните односи во заштитните друштва во 
Република Македонија, како и начинот и постапката за 
решавање на меѓусебните спорови.

Член 2
Овој Договор се применува непосредно и е задол- 

жителен за заштитните друштва, инвалидни лица кои 
самостојно вршат дејност како трговци поединци и 
вработените кај нив.

Член 3
Со Колективен договор на ниво на работодавач мо- 

жат да се утврдат и други права и обврски, покрај ут- 
врдените со закон, Општиот колективен договор за 
приватниот сектор од областа на стопанството и овој 
Договор.

Со Колективен договор на ниво на работодавач мо- 
жат да се утврдат и поголеми права на работниците од 
оние утврдени со закон, Општиот колективен договор 
за приватниот сектор од областа на стопанството и овој 
Договор.

Член 4
Изразите употребени во овој Договор го имаат 

следното значење:
1. "Синдикат" е Синдикатот на работниците од 

угостителството, туризмот, комунално - станбеното 
стопанство, занаетчиство и заштитните друштва на Ре- 
публика Македонија - СУТКОЗ.

2. "Работниот однос" е договорен однос меѓу работ- 
никот и работодавачот во кој работникот доброволно 
се вклучува во организираниот процес на работа кај ра-

ботодавачот, за плата и други примања, лично непре- 
кинато ја  извршува работата според упатствата и под 
надзор на работодавачот.

3. "Работник" е секое физичко лице кое е во рабо- 
тен однос врз основа на склучен договор за вработу- 
вање;

4. "Работник на определено работно време" значи 
лице со договор за вработување склучен непосредно 
помеѓу работодавачот и работникот, каде што истекот 
на договорот за вработување е определен од објектив- 
ни услови и тоа доаѓањето на одреден датум, завршу- 
вање на одредена задача или појавата на одреден нас- 
тан.

5. "Работник на неопределено работно време" значи 
лице со договор за вработување на неопределено 
време.

6 . "Работодавач" е заштитно друштво кое ги испол- 
нува условите согласно Законот за вработување на ин- 
валидни лица и вработува работници врз основа на до- 
говор за вработување, односно друг работодавач кој 
вработува инвалидно лице.

7. "Инвалидно лице" е лице со оштетен вид, оште- 
тен слух, со пречки во гласот, говорот и јазикот, телес- 
но инвалидно лице, лице со пречки во интелектуалниот 
развиток и лице со комбинирани пречки кое поради 
степенот на инвалидност има специфични потреби во 
работењето и има документ издаден од надлежен орган 
дека инвалидноста е во согласност со член 2 став 1 од 
Законот за вработување на инвалидни лица.

8. "ЗРО" е Закон за работните односи.

Забрана н а дискрим инација

Член 5
Во случаите на дискриминација, утврдени со закон, 

кандидатот за вработување или работникот има право 
да бара надомест на штета согласно со Законот за об- 
лигационите односи.

Член 6
Забранет е кој било вид на вознемирување на работ- 

ното место. Работникот има право на заштита од возне- 
мирување на работното место. Случаите на забрана на 
психичко вознемирување на работното место се ут- 
врдуваат согласно Законот за заштита од вознемирува- 
ње на работно место, Општиот колективен договор за 
приватниот сектор од областа на стопанството, овој 
Договор и Колективен договор на ниво на работодавач.

II. ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 7
Со потпишувањето на договорот за вработување се 

заснова работен однос меѓу работникот и работодава- 
чот.

Правата, обврските и одговорностите врз основа на 
вршењето на работата од работниот однос и вклучува- 
ње во задолжителното социјално осигурување врз ос- 
нова на работниот однос, започнуваат да се остварува- 
ат со денот на стапувањето на работникот на работа, 
договорени во договорот за вработување.
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Работникот не може да стапи на работа пред да се 
склучи договор за вработување и пред работодавачот 
да го пријави во задолжително социјално осигурување.

Посебни услови за засновањ е 
на работен однос

Член 8
Посебни услови можат да се предвидат како услов 

за вработување само ако се неопходни за извршување 
на работите на одредено работно место.

Како посебни услови за вработување можат да се 
предвидат особено: стручната подготовка; посебни зна- 
ења и способности за извршување на соодветни ра- 
боти; работно искуство; посебна здравствена состојба; 
психофизички и физички способности и други специ- 
фични услови, утврдени со колективен договор на ниво 
на работодавач или со актот на работодавачот.

Член 9
Инвалидно лице заснова работен однос согласно 

одредбите на ЗРО и Законот за вработување на инва- 
лидни лица.

Инвалидно лице може да се вработи на работно 
место или да врши друга работа на друго работно мес- 
то ако ги исполнува општите и посебните услови и ако 
е оспособено за вршење на работите на тоа работно 
место.

Работите кои може да ги извршува инвалидното ли- 
це на соодветното работно место ги определува Коми- 
сија при Министерството за труд и социјална политика 
со издавање на Наод и мислење за определување на ра- 
боти кои може да ги извршува инвалидното лице на со- 
одветно работно место.

Инвалид на труд заснова работен однос согласно 
одредбите од ЗРО, Законот за пензиското и инвалид- 
ското осигурување и Законот за вработување на инва- 
лидни лица.

Бр. 151 - Стр. 47

- кога е зголемен обемот на работата;
- ако на работното место на кое работи е намален 

обемот на работа;
- на елементарни непогоди кои се случиле или 

непосредно се закануваат и кога е неопходно за отстра- 
нување или спречување на последиците во случаите на 
природна непогода или друга несреќа;

- на неопходно завршување на започнат процес, чие 
прекинување со оглед на природата на технологијата 
на работата би предизвикало материјални загуби;

- на спречување на расипување на суровини и мате- 
ријали, односно отстранување на дефекти на опремата 
и на средствата за работа;

- на завршување на итни и неодложни работи и
- во други случаи утврдени во колективен договор 

или акт на работодавачот.
Работникот е должен да врши и друга работа која 

не е предвидена со договорот за вработување, а е во 
рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на 
писмен акт од страна на работодавачот се додека траат 
причините, но не подолго од една година само во слу- 
чај кога се работи за замена на отсутен работник кој е 
на подолготрајно боледување.

Инвалидно лице е должно во времетраењето на ра- 
ботниот однос кај работодавачот, да врши и други ра- 
боти на друго работно место, а кое е во рамките на 
степенот на неговата стручна подготовка и е оспособе- 
но за вршење на работите на тоа работно место и ако 
според Наод и мислење за определување на работи кои 
може да ги извршува инвалидното лице на соодветно 
работно место може да ги работи работите.

Работникот во сите случаи кога врши друга работа 
која не е предвидена со договорот за вработување, има 
право на еднаква плата каква што примал на своето ра- 
ботно место, односно, плата која за него е поповолна.

IV. ПРОБНА РАБОТА, ПРИПРАВНИЧКИ 
И ВОЛОНТЕРСКИ СТАЖ

III. ОБВРСКИ НА РАБОТНИКОТ 

Член 10
Работникот е должен совесно да ја  извршува рабо- 

тата на работното место за коешто склучил договор за 
вработување, во време и на место, коишто се определе- 
ни за извршување на работата, почитувајќи ја  органи- 
зацијата на работа и деловната активност на работода- 
вачот.

Работникот заснова работен однос за да работи лич- 
но и за извршената работа да прима плата и други на- 
доместоци утврдени со закон, Општиот колективен до- 
говор за приватниот сектор од областа на стопан- 
ството, овој Договор, колективен договор на ниво на 
работодавачот или акт на работодавачот и со Договор 
за вработување.

Член 11
Работникот е должен да врши и друга работа која 

не е предвидена со договорот за вработување, а е во 
рамките на неговата стручна подготовка врз основа на 
писмен акт од страна на работодавачот се додека траат 
причините, но не подолго од два месеци, само во слу- 
чаи:

- кога треба да се замени отсутен работник;

Член 12
При склучувањето на договорот за вработување, ра- 

ботникот и работодавачот можат да договорат пробна 
работа.

Траењето на пробната работа за одредени работни 
задачи изнесува:

- за работи од до Шгрупа сложеност, до два ме- 
сеци;

- за работи од IV до V група сложеност, до четири 
месеци;

- за работи од VI до IX група сложеност, до шест 
месеци.

Начинот на спроведувањето и оценувањето на 
пробната работа го утврдува работодавачот.

Член 13
Начинот на организирање и спроведување на прип- 

равничкиот стаж се уредува со колективен договор на 
ниво на работодавач или акт на работодавачот, докол- 
ку со друг закон не е поинаку пропишано.

Член 14
Со договорот за волонтерски стаж може да се ут- 

врди правото на волонтерот на надомест на трошоци за 
превоз и исхрана.
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V. ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 15
Договорните страни можат да го откажат договорот 

за вработување со отказен рок.
Во случаите определени со закон, договорните 

страни можат да го откажат договорот за вработување 
без отказен рок.

Секоја од страните може да го откаже договорот за 
вработување само во целост.

иуб лик*  Македаммја

Ако работникот не може да се пронајде на адресата 
на престојувалиштето од кое дневно доаѓа на работа 
(освен во случаите на оправдано отсуство од работа) 
или нема трајно или времено престојувалиште во Ре- 
публика Македонија или одбие врачување, откажува- 
њето на договорот за вработување се објавува на оглас- 
ната табла во седиштето на работодавачот. По измину- 
вањето на осум работни дена од објавувањето на оглас- 
ната табла се смета дека врачувањето е извршено.

О сновани причини за отказ

Дозволеност н а отказ

Член 1 6
Работникот може да го откаже договорот за врабо- 

тување ако писмено изјави дека сака да го откаже дого- 
ворот за вработување.

Работодавачот може да го откаже договорот за вра- 
ботување, само ако постои основана причина за отказ 
поврзана за однесувањето на работникот (лична причи- 
на на страна на работникот), поради кршење на работ- 
ниот ред и дисциплина или работните обврски (причи- 
на на вина) или ако причината е заснована на потреби- 
те на функционирањето на работодавачот (деловна 
причина).

Работникот и работодавачот можат да го откажат 
договорот за вработување во случаи, односно од при- 
чини определени со закон, колективен договор, прави- 
лата за работниот ред и дисциплина и договорот за вра- 
ботување.

П остапка пред отказот поради ви н а  н а страната 
на работникот

Член 17
Пред откажување на договорот за вработување од 

причина поради вина на работникот, под условите од 
член 80 од ЗРО и член 25 од овој Договор, работодава- 
чот мора писмено да го предупреди работникот за не- 
исполнувањето на обврските и можноста на отказ во 
случај на натамошни кршења на истите.

Ф орм а и содржина н а  отказот

Член 18
Отказот на договорот за вработување задолжително 

се изрекува во писмена форма.
Работодавачот е должен писмено да го образложи 

откажувањето на договорот, како и да му укаже на ра- 
ботникот на правната заштита и да го запознае со него- 
вите права од осигурување во случај на невработеност, 
согласно со закон.

В рачувањ е н а отказот

Член 19
Отказот на договорот за вработување мора да и би- 

де врачен на договорната страна, на која и се откажува 
договорот за вработување.

Отказот на договорот за вработување работодава- 
чот е должен да му го врачи лично на работникот по 
правило во просториите на работодавачот, односно на 
адресата на живеалиштето, односно престојувалиштето 
од кое работникот дневно доаѓа на работа.

Член 20
Работодавачот може на работникот да му го откаже 

договорот за вработување, кога не е можно продолжу- 
вање на работниот однос, ако:

1) работникот заради своето однесување, недоста- 
ток на знаења или можности или заради неисполнува- 
ње на посебните услови определени со закон, не е спо- 
собен 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 рабо- 
та под условите наведени во договорот за вработување 
заради економски, организациони, технолошки, струк- 
турни или слични причини на страна на работодавачот 
(деловни причини).

Н еосновани причини 
за отказ

Член 21
Неосновани причини за откажување на договорот 

за вработување се:
1) членство на работникот во синдикат или учество 

во синдикални активности во согласност со закон и ко- 
лективен договор;

2) поднесување на тужба или учество во постапка 
против работодавачот заради потврдување на кршење 
на договорните и други обврски од работниот однос 
пред арбитражни, судски и управни органи;

3) одобрено отсуство заради болест или повреди, 
бременост, раѓање и родителство, нега на член на се- 
мејството и неплатеното родителско отсуство;

4) користење на одобрено отсуство од работа и го- 
дишен одмор;

5) отслужување или дослужување на воен рок или 
воена вежба и

6) други случаи на мирување на договорот за врабо- 
тување утврдени со ЗРО.

П онуда н а нов променет договор 
пред отказ

Член 22
Одредбите на ЗРО што се однесуваат на откажува- 

ње на договорот за вработување, се применуваат и во 
случајот кога работодавачот го откажува договорот за 
вработување и на работникот истовремено му предлага 
склучување на нов променет договор за вработување.

Работникот мора да се изјасни за новиот променет 
договор за вработување во рок од 15 дена од денот на 
приемот на понудата.
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Ако работникот во случајот од ставот (1) на овој 
член ја  прифати понудата на работодавачот, нема пра- 
во на отпремнина поради престанување на претходни- 
от договор за вработување, а го задржува правото да ја  
оспорува пред надлежниот суд одлуката за промена на 
договорот за вработување.

Р аскинувањ е н а  договорот за вработувањ е со спо- 
годба

Член 23
Договорот за вработување страните можат кога би- 

ло да го раскинат со писмена спогодба која мора да 
содржи одредба за последиците, коишто настануваат за 
работникот поради договорното раскинување при ос- 
тварувањето на правата врз основа на осигурување за 
случај на невработеност.

Спогодбата од ставот (1) на овој член се потпишува 
на денот на престанокот на работниот однос и истата 
треба да содржи своерачно напишано име и презиме од 
работникот и од работодавачот, своерачно напишан да- 
тум на престанок на работниот однос од работникот и 
од работодавачот и своерачен потпис на работникот и 
на работодавачот.

Доколку спогодбата за раскинување на договорот 
за вработување е склучена спротивно на ставовите (1) 
и (2) на овој член, истата е ништовна.

1.О ткаж увањ е н а договорот за вработувањ е 
со отказ од страна на работодавачот

1.1. О ткаж увањ е н а договорот за вработувањ е од 
лични  причини и причини на вина

Член 24
Со колективен договор на ниво на работодавач мо- 

же да се доуредат случаите на однесување, на недоста- 
ток на знаење или можности, неисполнување на посеб- 
ните услови определени со Закон како и кршењето на 
работниот ред и дисциплина и неисполнувањето на ра- 
ботните обврски од страна на работникот кои доведу- 
ваат до откажување на договорот за вработување.

Специфичностите на одредени работни места кои 
не се доуредени со овој Договор, може да се доуредат 
со колективен договор на ниво на работодавач.

Откажување на договорот за вработување од лични при- 
чини на страна на работникот и услови за откажување

Член 25
Работодавачот може да му го откаже договорот за 

вработување од лични причини на страна на работни- 
кот, ако работникот не ги извршува работните обврски 
утврдени со закон, колективен договор, акт на работо- 
давачот и договорот за вработување.

Работодавачот може да му го откаже договорот за 
вработување на работникот од лични причини на стра- 
на на работникот, ако на работникот му се обезбедени 
потребните услови за работа и му се дадени соодветни 
упатства, насоки или писмено предупредување од ра- 
ботодавачот 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.

Бр. 151 - Стр. 49

Откажување на договорот за вработување поради 
кршење на работниот ред и дисциплина или работните 

обврски со отказен рок

Член 26
Работодавачот може да му го откаже договорот за 

вработување на работникот поради кршење на работ- 
ниот ред и дисциплина или неисполнување на об- 
врските утврдени со закон, колективен договор, акт на 
работодавачот и договорот за вработување со отказен 
рок, особено ако:

1) не ги почитува работниот ред и дисциплина спо- 
ред правилата пропишани од страна на работодавачот;

2) не ги извршува или несовесно и ненавремено ги 
извршува работните обврски;

3) не се придржува кон прописите што важат за 
вршење на работите на работното место;

4) не се придржува на работното време, распоредот 
и користењето на работното време;

5) не побара отсуство или навремено писмено не го 
извести работодавачот за отсуството од работа;

6) поради болест или оправдани причини отсуству- 
ва од работа, а за тоа во рок од 48 часа, писмено не го 
извести работодавачот;

7) со средствата за работа не постапува совесно или 
во согласност со техничките упатства за работа;

8) настане штета, грешка во работењето или загуба, 
а за тоа веднаш не го извести работодавачот;

9) не ги почитува прописите за заштита при работа 
или не ги одржува средствата и опремата за заштита 
при работа;

10) предизвикува неред и насилнички се однесува 
за време на работата и

11) незаконски или неовластено ги користи сред- 
ствата на работодавачот.

Со закон, колективен договор и со правилата на ра- 
ботодавачот за работниот ред и дисциплина може да се 
утврдат и други случаи на кршење на работниот ред и 
дисциплина.

Правилата за работниот ред и дисциплина, работо- 
давачот е должен да ги истакне на видно место во ра- 
ботните простории на работодавачот и да ги достави до 
синдикатот.

Откажување на договорот за вработување поради 
кршење на работниот ред и дисциплина или работните 

обврски без отказен рок

Член 27
Работодавачот може на работникот да му го откаже 

договорот за вработување без отказен рок во случаите 
на кршење на работниот ред и дисциплина или неис- 
полнување на работните обврски утврдени со ЗРО или 
друг закон, колективен договор, правилата за работни- 
от ред и дисциплина и договорот за вработување, а 
особено ако работникот:

1) неоправдано изостане од работа три последова- 
телни работни дена или пет работни дена во текот на 
една година;

2) го злоупотреби боледувањето;
3) не се придржува кон прописите за здравствена 

заштита, заштита при работа, пожар, експлозија, штет- 
но дејствување на отрови и други опасни материи и ги 
повредува прописите за заштита на животната средина;



Стр. 50 - Бр. 151 С  и у ж Ѕ е л  ѓ е е ѕ ш ќ 'и уж *
( ма Р « в у 6 л н к а  М а к е д о и и ј а

15 октомври 2014

О тказни  рокови4) внесува, употребува или е под дејство на алкохол 
и наркотични средства;

5) стори кражба или во врска со работата намерно 
или од крајно невнимание предизвика штета на работо- 
давачот и

6) оддаде деловна, службена или државна тајна.
Со закон и колективен договор може да се утврдат 

и други случаи на кршење на работниот ред и дисцип- 
лина и на работните обврски за кои работодавачот го 
откажува договорот за вработување без отказен рок.

Отстранување од работа од кај работодавачот до донесу- 
вање на одлука за отказ на договорот за вработување

Член 28
По оцена на работодавачот, со писмен налог на ов- 

ластеното лице кај работодавачот, работникот се от- 
странува од кај работодавачот со надоместок во висина 
од 50% на платата на работникот кој ја  примил прет- 
ходниот месец до донесувањето на одлуката за отказ на 
договорот за вработување, ако:

1) работникот со своето присуство кај работодава- 
чот го загрозува животот или здравјето на работниците 
или други лица или се оштетуваат средства од поголе- 
ма вредност;

2) присуството на работникот кај работодавачот 
штетно ќе се одразува врз работењето кај работодавачот;

3) присуството на работникот оневозможува ут- 
врдување на одговорноста за повреда на работните об- 
врски и

4) кога против работникот е покрената кривична 
постапка од надлежен орган за кривично дело сторено 
на работа или во врска со работата.

П арична казна

Член 29
Во зависност од степенот на одговорноста на работ- 

никот, условите под кои е направена повредата на ра- 
ботните обврски и на работниот ред и дисциплина, по- 
ранешната работа и однесување на работникот, тежи- 
ната на повредата и нејзините последици, работодава- 
чот може на работникот да му изрече парична казна, 
која не може да биде поголема од 15% од последната 
исплатена месечна нето плата на работникот, во траење 
од еден до шест месеци.

Форма на одлуката за откажување на договорот за вра- 
ботување, односно на одлуката за паричната казна

Член 30
Одлуката за откажување на договорот за вработу- 

вање, односно одлуката за изрекување на парична каз- 
на задолжително се дава во писмена форма, со образло- 
жение на основот и причината за откажување на дого- 
ворот за вработување, односно причината за изрекува- 
ње на паричната казна со правна поука.

Надлежен орган за изрекување на отказ на договорот 
за вработувањ е и на парична казна

Член 31
Одлуката за откажување на договорот за вработува- 

ње и за изрекување на парична казна ја  донесува рабо- 
тодавачот или од него овластениот работник.

Член 32
Работникот и работодавачот можат да го откажат 

договорот за вработување во законскиот или договорно 
определениот отказен рок. При одлучувањето страните 
мораат да го почитуваат минималниот рок на траење 
на отказниот рок, одреден со ЗРО, овој Договор, однос- 
но Колективен договор на ниво на работодавач.

М иним ални отказни рокови

Член 33
Ако работникот го откажува договорот за вработу- 

вање, отказниот рок е еден месец. Со договорот за вра- 
ботување или со колективниот договор може да биде 
договорен подолг отказен рок, меѓутоа не подолг од 
три месеци.

Ако работодавачот го откажува договорот за врабо- 
тување на поединечен работник или на помал број ра- 
ботници отказниот рок е еден месец, а два месеци во 
случај на престанок на работен однос на повеќе од 150 
работници или 5% од вкупниот број работници кај ра- 
ботодавачот пред престанокот на работниот однос.

Ако работодавачот го откажува договорот за врабо- 
тување на работник на сезонска работа, отказниот рок 
е седум работни дена.

Течењ е на отказниот рок

Член 34
Отказниот рок започнува да тече наредниот ден од 

денот по врачувањето на одлуката за отказ на догово- 
рот за вработување.

П аричен  надоместок наместо отказен рок

Член 35
Работодавачот и работникот можат да се договорат 

за паричен надоместок наместо отказен рок.
Ако е постигнат договор за паричен надоместок на- 

место отказен рок работодавачот е должен паричниот 
надоместок на работникот за целиот отказен рок да му 
го исплати со доставувањето на отказот, со денот на 
престанокот на работниот однос.

П риговор на одлуката за откаж увањ е на договорот 
за вработувањ е без отказен рок или за отстранување 

од к а ј работодавачот

Член 36
Против одлуката за отказ на договорот за вработу- 

вање без отказен рок или одлуката за отстранување од 
кај работодавачот, работникот има право на приговор 
до органот на управување или работодавачот.

Приговорот се поднесува во рок од осум дена од де- 
нот на добивање на одлуката за откажување на догово- 
рот за вработување без отказен рок или одлуката за от- 
странување од кај работодавачот.

Одлуката по приговорот се донесува во рок од осум 
дена од денот на поднесувањето на приговорот.

Приговорот против одлуката за откажување на до- 
говорот за вработување без отказен рок или одлуката 
за отстранување од кај работодавачот во смисла на 
член 82 и 83 од ЗРО, не ја  задржува од извршување од- 
луката за отказ, односно писмениот налог.
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О тказ од страна на работодавачотКога не е донесена одлука по приговорот од ставот
(3) на овој член или кога работникот не е задоволен со 
одлуката донесена по приговорот, има право да поведе 
спор пред надлежниот суд во рок од 15 дена.

По барање на работникот синдикатот може да го 
застапува работникот во постапката по приговор.

П рава  и обврски на страните за време 
на отказниот рок

Член 37
За време на отказниот рок, работодавачот е должен 

да му овозможи на работникот отсуство од четири часа 
во текот на работната недела заради барање на ново 
вработување.

За време на отсуството од работа од ставот (1) на 
овој член работникот има право на надоместок на 
плата, согласно со колективен договор.

Приговор против одлука за откажување на договорот 
за вработувањ е со отказен рок

Член 38
Против одлуката за отказ на договорот за вработу- 

вање со отказен рок работникот има право на приговор 
до органот на управување, односно работодавачот.

Приговорот се поднесува во рок од осум дена од де- 
нот на добивањето на одлуката за отказ на договорот за 
вработување.

Приговорот го одлага извршувањето на одлуката за 
отказ до донесувањето на конечната одлука по приго- 
ворот, која се донесува во рок од осум дена од денот на 
поднесувањето на приговорот.

Кога не е донесена одлука по приговорот во рокот 
од ставот (3) на овој член или кога работникот не е за- 
доволен со одлуката донесена по приговорот, има пра- 
во да поведе спор пред надлежниот суд.

По барање на работникот синдикатот може да го 
застапува работникот во постапка по приговор.

Застареност

Член 39
Отказ на договорот за вработување од лични при- 

чини на страна на работникот, работодавачот може да 
му даде на работникот во рок од три месеци 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.

Отказ 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 де- 
нот 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 на 
отказот.

Отказ на договорот за вработување, работодавачот 
може да му даде на работникот поради сторено кривич- 
но дело на работа или во врска со работата, најдоцна 
до истекот на рокот за застареност утврден во закон за 
стореното кривично дело.

Член 40
Работодавачот може на работникот да му го откаже 

договорот за вработување, ако:
1) на работникот со правосилна одлука му е забра- 

нето да врши определени работи од работниот однос 
или ако му е изречена воспитна, заштитна или безбед- 
носна мерка, поради која не може да врши работи по- 
долго од шест месеца или ќе мора поради издржување 
на затворска казна да биде отсутен од работа повеќе од 
шест месеца и

2) работникот не ја  изврши успешно пробната ра- 
бота.

1.2. Откажување на договорот за вработување поради 
економски, организациони, технолошки, структурни 

или слични причини - деловни причини

Член 41
Критериумите за структурата на работниците на кои 

им престанува работниот однос кај работодавачот пора- 
ди економски, организациони, технолошки, структурни 
или слични причини - деловни причини, се утврдуваат 
со колективен договор на ниво на работодавач, односно 
со акт на работодавачот во согласност со закон.

Поединечното определување на работниците на кои 
ќе им престане работниот однос со отказ поради еко- 
номски, технолошки, структурални и слични промени 
се утврдува врз основа на следните критериуми:

1. успешноста во работењето;
2 . работниот стаж кај работодавачот;
3. возраста;
4. здравствена состојба - инвалидност;
5. економско-социјалната состојба.
На ниво на работодавач можат да се утврдуваат и 

други критериуми, во зависност од специфичностите 
кај истиот.

Успешноста на работењето на работникот на пред- 
лог на непосредниот раководител на работникот ја  це- 
ни органот на управување - Управниот одбор и Синди- 
катот, односно работодавачот ако кај него работниците 
синдикално не се организирани.

Доколку според претходно утврдените критериуми 
работниците се наоѓаат во иста положба, предност да 
го задржат работното место имаат:

1. Работничка за време на бременост или со дете до 
2 години;

2. Родител со потешко хендикепирано дете;
3. Самохран родител, односно посвоител на дете до 

7 години;
4. Инвалид на трудот и работници со професионал- 

но заболување;
5. Еден од брачните другари што се вработени кај 

ист работодавач;
6 . Работник кој има 18 месеци за остварување право 

на пензија;
7. Единствен хранител во семејството кој нема при- 

ходи;
8. Работници помлади од 18 години;
9. Работници додека им тече приправничкиот стаж;
10. Членовите на органот на Синдикалната органи- 

зација кај работодавачот, членовите на Претседател- 
ството на СУТКОЗ на РМ  и членови во повисоките ор- 
гани на синдикатот;
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11. Други работници на кои им мируваат правата 
од работен однос.

Кога работниот однос на работникот му престанува 
со отказ даден од страна на работодавачот поради де- 
ловни причини, работникот во текот на отказниот рок 
има право на отсуство од работа 5 работни дена во те- 
кот на месецот поради барање на ново вработување.

Во случај на откажување на договорот за вработу- 
вање од деловни причини, работодавачот е должен на 
работникот да му исплати испратнина минимум во сог- 
ласност со законот.

Работодавачот може на работникот да му исплати и 
поголема испратнина од онаа што е утврдена со Закон.

О ткаж увањ е н а  договорот за вработувањ е од страна 
н а  работникот

Член 42
Работникот може по истекот на три дена откако 

претходно писмено го предупредил работодавачот на 
исполнувањето на обврските, да му го откаже догово- 
рот за вработување, ако:

1) работодавачот повеќе од три месеца не му обез- 
бедува работа и така не му ја  исплаќа определената 
плата;

2) не му е овозможено вршење на работата заради 
одлука на надлежната инспекција за забрана на вршење 
на работниот процес или забрана на примена на сред- 
ствата за работа подолго од 30 дена и работодавачот не 
му ја  исплаќа законски определената плата;

3) работодавачот најмалку три месеца исплаќа на- 
малена плата за работата;

4) работодавачот три пати последователно или во 
период од шест месеца не исплаќа плата за работата во 
законски, односно договорно определениот рок;

5) работодавачот не ја  обезбедува заштитата на ра- 
ботникот при работа, а работникот претходно побарал 
отстранување на заканувачката непосредна и неизбеж- 
на опасност за животот и здравјето;

6) работодавачот го навредува и насилнички се од- 
несува кон него или наспроти неговите предупредува- 
ња не го спречува таквото однесување од страна на 
другите работници;

7) работодавачот не му обезбедува еднаков третман 
со оглед на полот и

8) работодавачот ништо не презел работникот да не 
стане жртва на полово вознемирување.

Работникот во случај на отказ заради однесувањата 
од ставот (1) на овој член има право на испратнина во 
висина утврдена согласно член 97 од ЗРО, како и на 
обештетување најмалку во висина на изгубената плата 
за времето на отказниот рок.

VI. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА

1.Плата

Член 43
Работникот има право на заработувачка - плата, 

согласно со закон, колективен договор и договор за 
вработување.

Платата на работникот за работа извршена со полно 
работно време и исполнет нормиран учинок, односно 
нормален учинок не може да биде пониска од пресмет- 
ковната вредност за единица коефициент (досегашна 
најниската плата) утврдена со колективен договор на 
ниво на работодавач.

Платата е составена од:
1. основна плата;
2. дел од плата за работна успешност, и
3. додатоци.

1.1. О сновна плата

Член 44
Основната плата се определува врз основа на бара- 

њата на работното место (стручна подготовка, стекнати 
вештини, сложеноста и одговорноста на работното 
место), а се утврдува така што коефициентот на сложе- 
ност на работното место на кое работникот работи спо- 
ред договорот за вработување се множи со пресметков- 
ната вредност за единица коефициент (досегашна нај- 
ниската плата).

Платата безготовински се исплатува најмалку ед- 
наш месечно најдоцна до 15-ти во месецот за претход- 
ниот месец.

Основната плата не може да биде пониска од мини- 
малната плата утврдена со закон.

Член 45
Работодавачот кај кого настанале потешкотии во 

работењето, врз основа на изготвената програма со која 
се обезбедува надминување на настанатите проблеми 
врз основа на согласност од синдикатот може да ут- 
врди отстапување од пресметковната вредност за еди- 
ница коефициент за најниска група на сложеност, со 
тоа што намалувањето на пресметковната вредност за 
единица коефициент за најниска група на сложеност не 
може да изнесува повеќе од 20% и не може да трае по- 
долго од 6 месеци.

Работодавачот е должен на работниците да им из- 
врши исплата на разликата меѓу пресметковната вред- 
ност за единица коефициент за најниска група на сло- 
женост за одделни групи на сложеност и помалку ис- 
платената плата во смисла на ставов 1 на овој член, во 
рок од 6 месеци по надминувањето на тешкотиите.

Член 46
Работите, односно работните места се групираат во 

групи на сложеност, како што следува:

Група Коефициент на сложеност
I. Едноставни, повторливи и разновидни ра- 

боти..........................................................................................1,00
II. Помалку сложени, повторливи и разновидни ра- 

боти..........................................................................................1,20
III. Сложени, разновидни, повторливи и со повре- 

мена појава на нови работи............................................1,30
IV. Посложени, разновидни работи за кои е потреб- 

на самостојност и иницијативност.............................. 1,50
V. Посложени, разновидни работи за кои е потреб- 

на голема самостојност и иницијативност............. 1,70
VI. Значајно сложени работи кои бараат самостој- 

ност и иницијативност.......................................................1,90
VII. Мошне сложени работи кои бараат голема са- 

мостојност, креативност и иницијативност............2,30
VIII. Мошне сложени работи кои бараат голема са- 

мостојност, креативност, иницијативност и специјали- 
зираност..................................................................................2,70

IX. Најсложени, специјализирани, креативни и са- 
мостојни работи..................................................................3,00.



15 октомври 2014

Член 47
Со колективен договор на ниво на работодавач, од- 

носно акт на работодавач, можат да се утврдат и други 
групи на степени на сложеност во рамките на претход- 
ниот член како и повисоки коефициенти на сложеност 
за типични работни места.

Со колективен договор или со акт на работодавачот 
се врши распоредување на работите во пооделни степе- 
ни на сложеност.

1.2.Дел од п лата за работна успеш ност

Бр. 151 - Стр. 53

Со колективен договор на ниво на работодавач, со 
методологија, се вреднуваат потешките услови за рабо- 
та од нормалните за одделни работни места.

Член 51
Основната плата на работникот се зголемува по час 

најмалку за:
- прекувремена работа...............................................35%
- работа ноќе.................................................................. 35%
- работа во три см ен и ................................................... 5%
- работа во ден на неделен одмор............................50%

Член 48
Критериуми и мерила за утврдување на работната 

успешност се: домаќински однос; обем; квалитет; креа- 
тивност и инвентивност, остварена продуктивност, 
економичност; заштеди во процесот на работење; ефи- 
касност и користење на средствата за работа и работно- 
то време и други утврдени со колективен договор на 
ниво на работодавач.

Работната успешност се мери, односно проценува 
за поединци или групи на работници според однапред 
утврдени критериуми и мерила со кои работникот се 
запознава пред да почне да работи.

Резултатите од работењето на работникот ги ут- 
врдува, односно оценува работникот кој го води и ор- 
ганизира процесот на работа.

Доколку работникот не ги достигнува работните ре- 
зултати од причини што не зависат од работникот, (не- 
мање на струја и други енергенси, дефект на машините 
и немање на суровини или други објективни причини 
утврдени со колективен договор на ниво на работода- 
вач), има право на основната плата.

Член 49
Во случај кога 50% од работниците не ги исполну- 

ваат утврдените норми и нормативи, Синдикатот може 
да покрене иницијатива за нивно преиспитување.

1.3. Додатоци

Член 50
Основната плата на работникот се зголемува кога 

работникот работи во услови потешки од нормалните 
за определено работно место, а особено:

- Работни задачи во чие извршување работникот е 
изложен на неповолните влијанија на околината (чад, 
саѓе, топол пепел, прашина, влага, високи, односно 
ниски температури, бучава, блескава вештачка свет- 
лина, работа во темни простории или во простории со 
несоодветно обоено светло);

- При работни задачи во кои согласно прописите 
работникот употребува заштитни средства како што се: 
заштитни чевли, гас маски, маски против прав, уреди 
за доведување свеж воздух или други заштитни сред- 
ства;

- Работи при кои работникот е изложен на посебни 
опасности (пожар, вода, експлозија).

Со колективен договор на ниво на работодавач, се 
утврдуваат потешките услови за работа од нормалните 
за одделни работни места и износот на зголемувањето 
по тој основ не зависи од висината на платата на работ- 
никот, туку се утврдува во единствен износ за сите ра- 
ботници што работат во тие потешки услови на работа.

За работа во денови на празници и неработни дено- 
ви утврдени со закон, работникот има право на надо- 
мест на платата што му припаѓа кога во тие денови не 
работи и плата за поминатите часови на работа зголе- 
мена за 50%.

Додатоците, меѓусебно не се исклучуваат.
Правото на зголемен надоместок по основ на рабо- 

та во три смени работникот го остварува само за ефек- 
тивно проведено работно време во смени.

Член 52
Основната плата на работникот се зголемува за 

0,5% за секоја година работен стаж.

Член 53
Работодавачот може, доколку не организирал ис- 

храна за време на работа или нема организиран превоз 
до и од работното место, на работниците да им ја зго- 
леми платата во висина што ќе ја  определи во договор 
со синдикатот.

2. Дел за деловна успеш ност

Член 54
На работникот може да му се исплати и дел по ос- 

нов на деловна успешност на работодавачот.

3. Надоместоци н а  п лата

Член 55
Работодавачот на работникот му исплатува надо- 

мест на плата за:
- боледување - за време на привремена неспособ- 

ност за работа;
- годишен одмор;
- платен вонреден одмор;
- време на прекин на работниот процес од причини 

од страна на работодавачот;
- празници и неработни денови утврдени со закон 

или друг пропис;
- од работа слободни денови;
- дообразование, стручно оспособување и преквали- 

фикација, односно доквалификација согласно со потре- 
бите на работодавачот;

- синдикално образование во договор со работода- 
вачот;

- време на отказен рок;
- и други случаи утврдени на ниво на работодавач.
Во случаите од претходниот став на работникот, му

припаѓа надомест на плата во висина од неговата про- 
сечна плата од последните 12 месеци, доколку со закон 
поинаку не е определено.

Доколку работникот во тој период не примал плата 
му припаѓа надомест во висина на најниската плата.
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Член 56
За време на приправничкиот стаж, на работникот 

му припаѓа плата најмалку 70% од најниската плата за 
одделен степен на сложеност предвиден за работното 
место за кое се оспособува.

Член 57
За време на времена неспособност за работа до 15 

дена работникот има право на надомест на плата во ви- 
сина од 70%, а над 15 дена почнувајќи од првиот ден 
на боледувањето за сите денови од 90% од основицата 
утврдена со закон, како и надомест на плата во висина 
од 90% од основицата во случаи утврдени со закон ко- 
га боледувањето над 30 дена го плаќа работодавачот.

Член 58
Надоместокот на плата на работникот за време на 

прекин на работниот процес од деловни причини изне- 
сува 70% од неговата плата за период до 3 месеци во 
тековната година.

Член 59
Инвалид на трудот остварува посебна заштита и 

права во согласност со прописите за пензиско-инвалид- 
ско осигурување, овој Договор и колективен договор 
на ниво на работодавач.

Член 60
За време на штрајк кој е организиран заради повре- 

дени права на работниците уредени со закон, колективен 
договор и со договорот за вработување: три неисплатени 
плати; неплатени придонеси и надоместоци; непотпишу- 
вање на колективен договор и необезбедени услови за 
работа, работодавачот на работникот му исплатува надо- 
месток на плата во висина од 60% од основната плата на 
работникот за време од 5 работни дена.

Работникот ќе се стекне со право на надомест од 
плата само во случај ако легитимноста на штрајкот е во 
согласност со актот на соодветниот синдикат, односно 
ако добие легитимност од соодветниот синдикат.

4. Н адоместувањ е н а  трош оците поврзани 
со работата

Член 61
Работникот има право на надомест на трошоците 

поврзани со работа, утврдени со закон и колективен 
договор и тоа:

- дневници за службени патувања во земјата во ви- 
сина од најмалку 8% од основицата;

- дневници за службени патувања во странство сог- 
ласно колективен договор на ниво на работодавач или 
акт на работодавач, но не помалку од Уредбата за изда- 
тоците за службен пат и селидби во странство што на 
органите на управата им се признаваат во тековни тро- 
шоци;

- теренски додаток во зависност од обезбедените 
услови за работа на терен (сместување, исхрана и сл.), 
во висина утврдена на ниво на работодавач;

- надомест за одвоен живот од семејството, во виси- 
на утврдена со колективен договор, односно на ниво на 
работодавач, но не помалку од 60% од основицата, на- 
доместокот за одвоен живот се исплатува кога работ- 
никот е распореден, односно упатен на работа надвор 
од седиштето на фирмата или надвор од местото на по- 
стојаното живеалиште;

- надомест на трошоците за користење на сопствен 
автомобил за потреби на работодавачот во висина од 
30% од цената на литар гориво што го користи автомо- 
билот за секој изминат километар;

- надомест на трошоците при селидба за потребите 
на работодавачот, во висина на стварните трошоци;

- Регрес за годишен одмор во висина од најмалку 
40% од основицата, под услов работникот да работел 
најмалку 6 месеци во календарската година кај ист ра- 
ботодавач.

На ниво на работодавач може да се утврди регрес за 
годишен одмор во поголем износ од износот утврден 
со овој колективен договор.

Регресот за годишен одмор се исплатува еднаш во 
текот на годината. Износот се утврдува според основи- 
цата која важи на денот на донесувањето на Одлуката 
за исплата.

- во случај на смрт на работник на неговото семеј- 
ство се исплатува надоместок во висина од три осно- 
вици;

- во случај на смрт на сопруг, сопруга, деца и роди- 
тели кои живеат во иста семејна заедница, на работни- 
кот му се исплатува надоместок во висина од две осно- 
вици;

- за јубилејна награда во висина на основицата - за 
најмалку 10 години работа кај ист работодавач;

- при заминување во пензија најмалку двократен из- 
нос од основицата.

Основицата за пресметување на надоместоците на 
работниците претставува просечната месечна нето пла- 
та по работник во Република Македонија исплатена во 
последните три месеци.

Работодавачот на свој трошок на работниците може 
да им организира превоз до и од работното место, како 
и исхрана за време на работа. Трошоците за исхрана 
може да изнесуваат најмногу до 20% од просечната не- 
то плата по работник исплатена во претходната година, 
а трошоците за превоз во висина на стварните трошоци 
во јавниот сообраќај.

На работникот му се исплатуваат и други надомес- 
тоци согласно колективен договор на ниво на работо- 
давач.

5. О станати видови на 
надоместоци

Член 62
Работникот има право на надомест по основ на при- 

донес од иновации, рационализации и други видови 
творештва за потребите на работодавачот, кој се ут- 
врдува со договор склучен меѓу работникот и работо- 
давачот.

Член 63
За непрекинато боледување подолго од 6 месеци 

поради повреда на работа или професионално заболу- 
вање согласно Општиот колективен договор, договор 
на ниво на работодавач или акт на работодавач се ис- 
платува надоместок во висина на основицата.

Основицата за пресметување на надоместокот од 
став 1 на овој член претставува просечната месечна не- 
то плата по работник во Република Македонија испла- 
тена во последните три месеци.
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Член 64
Со колективен договор на ниво на работодавач или 

акт на работодавач, може да се утврди правото и виси- 
ната на новогодишниот надоместок.

Член 65
Работодавачот може на работникот да му исплати 

надоместок во случај на потешки последици од еле- 
ментарни непогоди, најмалку во висината на една ос- 
новица.

Основицата за пресметување на надоместокот од 
став 1 на овој член претставува просечната месечна не- 
то плата по работник во Република Македонија испла- 
тена во последните три месеци.

VII. РАБОТНО ВРЕМЕ

Член 66
Почетокот, распоредот и завршетокот на работното 

време, го утврдува работодавачот, односно работовод- 
ниот орган во согласност со закон.

Почетокот, завршетокот и распоредот на работното 
време во рамките на вкупното годишно работно време 
го определува работодавачот во зависност од планот за 
работа и процесот на работата.

Полното работно време не смее да биде подолго од 
40 часа неделно.

Работната недела по правило трае пет работни дена, 
освен во случитекога работодавачот врши прераспо- 
делба на работното време согласно член 124 од ЗРО.

Со колективен договор на ниво на работодавач се 
утврдуваат исклучително тешките услови на работното 
место според кои работното време пократко од 40 часа 
неделно, ќе се смета за полно работно време, но не 
пократко од 36 часа неделно.

За работните места кај кои постои поголема опас- 
ност од повреди или здравствени оштетувања, со ко- 
лективен договор на ниво на работодавач, полното ра- 
ботно време може да трае помалку од 36 часа неделно.

П рекувремена работа

Член 67
Работникот е должен на барање на работодавачот 

да врши работа преку полното работно време (прекув- 
ремена работа):

1) во случаи на исклучително зголемување на обе- 
мот на работата;

2) ако е потребно продолжување на деловниот или 
производниот процес;

3) ако е нужно да се отстрани оштетување на сред- 
ствата за работа, што би предизвикало прекинување на 
работата;

4) ако е потребно да се обезбеди безбедност на лу- 
ѓето и имотот, како и безбедноста на прометот и

5) во други случаи определени со закон или колек- 
тивен договор.

Прекувремената работа може да трае најмногу осум 
часа во текот на една недела и најмногу 190 часа го- 
дишно, освен за работите кои поради специфичниот 
процес на работа не можат да се прекинат или за кои 
нема услови и можности да се организира работата во 
смени.

Бр. 151 - Стр. 55

На работникот кој работел над 150 часа подолго од 
полното работно време, а не отсуствувал од работа по- 
веќе од 21 ден во текот на годината, кај истиот работо- 
давач, во кои не се засметуваат деновите на искористен 
годишен одмор, работодавачот е должен да му исплати 
покрај додатокот на плата и бонус во висина од една 
просечна плата во Републиката.

Работодавачот е должен да води посебна евиденци- 
ја  за прекувремената работа и часовите за прекувреме- 
ната работа посебно да ги наведе во месечната 
пресметка на платата на работникот.

Работодавачот е должен за секое воведување на 
прекувремена работа претходно писмено да го извести 
подрачниот државен инспектор на трудот.

Ако работодавачот воведува прекувремена работа 
подолго од ставот (2) на овој член е должен да изврши 
прераспоредување на работното време или воведување 
на нови смени.

Скратено работно време н а  родител н а дете со раз-
во јни  проблеми и посебни образовни потреби

Член 68
Еден од родителите на дете со развојни проблеми и по- 

себни образовни потреби има право да работи со половина 
од полното работно време ако двајцата родители се во ра- 
ботен однос и ако родителот е самохран, врз основа на наод 
од надлежна лекарска комисија, ако детето не е сместено во 
установа за социјано-здравствено згрижување.

Скратеното работно време од став 1 на овој член се 
смета како полно работно време, а правото на надомест 
на плата сеисплатува согласно член 82 од Законот за 
социјална заштита.

Работа во смени

Член 69
Работодавачот може да ја организира работата и во 

смени.
Работа во смени значи секој метод на организирање на 

работата во смени во која работниците се сменуваат едно- 
подруго на исто работно место во согласност со одреден 
план и кое може да биде континуирано или со прекини, 
вклучувајќи ја  потребата за работниците да работат во 
различно време во даден период на денови или недели.

Планот од ставот (2) на овој член се доставува и до 
синдикалната организација кај работодавачот, најмал- 
ку десет работни дена пред примената на планот.

Н оќн а работа

Член 70
Ноќна работа се смета работењето во ноќно време.
Ноќно време е периодот меѓу 22,00 часот и 6,00 ча- 

сот наредниот ден.
Работодавачот, кој користи редовно работници за 

ноќна работа е должен да ја  извести инспекцијата на 
трудот.

К онсултирањ е со синдикатот

Член 71
Работодавачот е должен пред воведувањето на ноќ- 

ната работа, ако ноќната работа редовно се врши со ра- 
ботници кои работат ноќе најмалку еднаш годишно, да 
се консултира со репрезентативниот синдикат кај рабо-
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тодавачот, а ако таков нема, со работничкиот претстав- 
ник за одредување на времето, коешто се смета како 
време на ноќното работење, за облиците на организи- 
рање на ноќното работење, за мерките за заштита при 
работа, како и мерки од социјалната заштита.

VIII. ПАУЗИ И ОДМОРИ

П ауза за време н а  работното 
време

Член 72
За време на дневното работно време работникот кој 

работи шест часа и подолго од шест часа има право на 
пауза во траење од 30 минути.

Работникот кој работи со пократко работно време, 
меѓутоа најмалку четири часа дневно, има право на па- 
уза во траење од 15 минути.

Должината на паузата во случај на нееднакво рас- 
поредување или времено прераспоредување на работ- 
ното време се одредува пропорционално на должината 
на дневното работно време.

Паузата може да се одреди дури по два часа работа 
и најдоцна три часа пред крајот на работното време.

Времето на паузата во текот на работниот ден се засме- 
тува во работното време и за истото се исплатува плата.

Дневен одмор

Член 73
Работникот има право на дневен одмор од најмалку 

12 часа непрекинато меѓу два последователни работни 
дена во текот на 24 часа.

Неделен одмор

Член 74
Работникот има право на неделен одмор во траење од 

најмалку 24 часа непрекинато, плус 12 часа дневен одмор.
Ден на неделен одмор по правило е недела или друг 

ден во неделата.

М ожности н а  поинакво уредувањ е н а работното
врем е со колективен  договор

Член 75
На ниво на работодавач, се определува временското 

ограничување на работните обврски на работникот кој ра- 
боти ноќе и во просечно минимално траење на дневниот и 
неделниот одмор во случај на сменско работење.

П риврем ен принуден одмор

Член 76
На ниво на работодавач се уредуваат причините, 

условите и постапката за воведување на привремен 
принуден одмор.

О пределувањ е н а траењето 
н а годиш ниот одмор

Член 77
Работникот има право на годишен одмор во текот 

на една календарска година во траење од најмалку 20 
до 26 работни дена.

Траењето на годишниот одмор на работникот се оп- 
ределува врз основа на:

1. Времето поминато во работен однос;
2. Сложеноста на работите на работното место;
3. Условите за работа;
4. Здравствената состојба на работникот и
5. Работник помлад од 18 години.
Доколку работникот го надминува максимумот по 

основ на критериумите во овој член, има право на го- 
дишен одмор само до 26 работни дена.

Работник кој е инвалидно лице, работник со најмал- 
ку 60% телесно оштетување, повозрасен работник од 
членот 179 на ЗРО и работник кој негува и чува дете со 
телесен или душевен недостаток, има право на уште 
три работни дена годишен одмор.

На работник помлад од 18 години, годишниот од- 
мор дополнително му се зголемува за седум работни 
дена.

Должината на годишниот одмор, стекнат по ставот 
2 точка 4 и 5 и став 4 од овој член, може да им изнесу- 
ва и повеќе од 26 работни дена.

Празниците, саботите и неделите и слободните де- 
нови, отсуствата поради боледување, како и другите 
случаи на оправдано отсуство од работа не се пресме- 
туваат во деновите на годишниот одмор.

Како ден на годишен одмор се смета секој работен 
ден кој е според распоредот на работното време кај ра- 
ботодавачот за конкретниот работник одреден како ра- 
ботен ден.

Работодавачот е должен на работникот да му изда- 
де решение за правото на користење на годишен од- 
мор.

Со колективен договор на ниво на работодавач мо- 
жат да се утврдат и други критериуми со кои ќе се оп- 
ределува должината на траењето на годишниот одмор.

Стекнувањ е право н а  годиш ен одмор и право 
н а  пропорционален дел од годиш ниот одмор

Член 78
Работникот кој за првпат заснова работен однос се 

стекнува со правото на цел годишен одмор, кога ќе ос- 
твари непрекината работа од најмалку шест месеца кај 
ист работодавач, без оглед на тоа дали работникот ра- 
боти полно работно време или пократко работно време 
од полното.

Работникот има право на користење на пропорцио- 
нален дел на годишниот одмор во вкупен износ од по 
два дена за секој месец работа, ако:

- во календарската година во која склучил работен 
однос не се стекнал со правото на целосен одмор;

- му престанал работниот однос пред изминувањето 
на рокот, по истекувањето на кој би добил право на це- 
лосен годишен одмор.

К ористењ е н а годиш ниот 
одмор

Член 79
Годишниот одмор по правило се користи во текот 

на календарската година.
Годишниот одмор може да се користи и во два 

дела, со тоа што првиот дел мора да трае најмалку 12 
работни дена.
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IX. НАДОМЕСТ НА ШТЕТАРаботодавачот е должен на работникот да му обез- 
беди искористување на 12 работни дена годишен од- 
мор до крајот на тековната календарска година, а оста- 
токот до 30 јуни идната година.

Годишниот одмор којшто не бил искористен во те- 
ковната 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.

Н ачин  н а користењ е н а годиш ниот 
одмор

Член 80
Годишниот одмор се користи земајќи ги предвид 

потребите на работниот процес, како и можностите за 
одмор и рекреација на работникот водејќи сметка за 
неговите семејни обврски.

Работникот има право еден ден од годишниот од- 
мор да го искористи на ден којшто самиот ќе го опре- 
дели, ако тоа посериозно не го загрозува работниот 
процес, за што мора да го извести работодавачот нај- 
доцна три дена пред користењето.

Ништовна е каква било спогодба со која работникот 
би се откажал од правото на годишен одмор.

П латен  одмор

Член 81
Работникот има право на платен одмор заради лич- 

ни и семејни околности до 7 работни дена во текот на
годината во следните случаи:

- за склучување на брак.......................................3 дена
- за склучување брак на дете................................. 2 дена
- за раѓање или посвојување дете.........................2 дена
- за смрт на сопружник или дете.......................... 5 дена
- за смрт на родител, брат, сестра........................ 2 дена
- за смрт на родител на сопружник......................2 дена
- за смрт на дедо или баба......................................  1 ден
- за полагање на стручен или друг испит за 

потребите на работодавачот до......................... 3 дена
- за елементарни непогоди до...............................3 дена
Во случаите од став 1, отсуството од работа се 

обезбедува и се користи во деновите на траењето на ос- 
новот врз основа на кој се остварува, без оглед на бара- 
њето на процесот на работа.

Член 82
Работникот може да отсуствува од работа без надо- 

мест на плата и придонеси од плата, најдолго 3 месеци, 
во следните случаи:

- за нега на член на семејство;
- за изградба или поправка на куќа, односно стан;
- за учество на културни и спортски приредби;
- за учество на конгреси, конференции и сл.;
- за лечење за своја сметка;
- во други случаи утврдени на ниво на работодавач.
Одлука за отсуство од став 1 на овој член, донесува

работодавачот или лицето кое тој ќе го определи во 
согласност со потребите на процесот на работата.

За време на неплатеното отсуство на работникот му 
мируваат правата и обврските од работниот однос.

Член 83
Со колективен договор на ниво на работодавач, се 

определуваат случаи на штетни дејствија на работни- 
кот за кои се утврдува висината на паушалното обеш- 
тетување, како и начинот и условите за намалување 
или простување на плаќањето на обештетувањето.

X. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА, ЗАШТИ- 
ТА НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА И РАБОТНО И СТРУЧНО 

ОСПОСОБУВАЊЕ

Член 85
Работникот има право на безбедност и здравје при 

работа согласно со закон, овој договор и акт на работо- 
давачот.

Безбедноста и здравјето при работа ги опфаќа сите 
мерки и активности со кои се создаваат безбедни усло- 
ви за работа на работникот.

Член 86
Работодавачот не може да вработи или да понуди 

нов договор за работа за друго работно место на инва- 
лидно лице кое за тоа работно место не ги исполнува 
општите и посебните услови, односно кое не е оспосо- 
бено за вршење на работите на тоа работно место и ако 
нема Наод и мислење за определување на работи кои 
може да ги извршува инвалидното лице на соодветното 
работно место од Комисијата на Министерството за 
труд и социјална политика.

Инвалидно лице може да биде работодавец или да 
врши работа на одговорно лице кај работодавец, докол- 
ку добие позитивно мислење од комисијата од став 1 
на овој член.

Член 87
Вработеното инвалидно лице кое не е оспособено 

за вршење на соодветни работи има право на работно 
оспособување.

Работното оспособување може да се врши кај рабо- 
тодавачот каде е вработено инвалидното лице или кај 
друг работодавач според посебни програми, под усло- 
ви и начин утврден во Законот за вработување на инва- 
лидни лица и соодветни подзаконски акти.

Член 88
При вработување на инвалидно лице, работодава- 

чот е должен да создаде соодветни услови за работење 
и адаптација на работно место во зависност од работ- 
ното место, видот и степенот на образованието и видот 
и степенот на инвалидноста на инвалидното лице кое 
се вработува.

Член 89
Работникот има право да одбие да работи на своето 

работно место, ако му се заканува непосредна опасност 
по животот и здравјето, затоа што не се спроведени 
пропишаните мерки, се додека не се отстранат причи- 
ните кои ја нарушуваат безбедноста на работното 
место.

Работникот може да одбие да работи на орудие за 
работа на кое не се поставени или се отстранети пропи- 
шаните заштитни направи.

Работникот може да одбие да работи на работното 
место, ако постои веројатност дека неговата здравстве- 
на и работна способност утврдена со превентивни 
здравствени прегледи ќе се влоши.
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XI. МИРНО РЕШАВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ 
И КОЛЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СПОРОВИ

Член 90
Индивидуален работен спор претставува спор во врска 

со остварувањето на правата на работникот утврдени со За- 
кон, колективен договор и договорот за вработување.

Колективни работни спорови се спорови во врска 
со склучувањето, измената, дополнувањето и примена- 
та на колективниот договор, остварување на правото на 
синдикално организирање и штрајк.

Член 91
Споровите кои не можат да се решат со меѓусебно 

спогодување, можат да се решат по пат на помирување 
или по пат на арбитража.

Помирувањето е процес во кој независна, трета 
страна, определена од страните во спорот, им помага на 
страните во спорот во изнаоѓање на решение за спорот.

Арбитража е решавање на спор од страна на трета 
страна коЈа ја  определиле страните во спорот и која од- 
лучува за спорот.

Член 92
Лицата помирувачи, односно арбитри, страните во 

спорот ги бираат од Листата на помирувачи, односно 
арбитри, што ја  утврдуваат самите.

Страните во спорот заеднички го определуваат трети- 
от член во постапката за помирување односно арбитража.

П остапка за пом ирувањ е (мировен совет)

Член 93
Индивидуалните и колективните работни спорови 

можат да се решаваат по пат на мирење и пред посебен 
Мировен совет.

Постапката за помирување започнува со предлог од 
било која страна, најдоцна во рок од 5 дена од настану- 
вањето на спорот, во кој предлагачот на помирувањето 
ја  изнесува содржината на спорниот однос.

По добивањето на предлогот, другата страна е 
должна да одговори во рок од 3 дена.

Страните во спорот, во Мировниот совет предлага- 
ат свој член, а заеднички го определуваат третиот член 
на Мировниот совет од Листата на помирувачи.

Помирувачот раководи со Мировниот совет и им 
помага на страните во спорот во изнаоѓање на решение 
за спорот.

Во случај, другата страна да не одговори на предло- 
гот, не именува член за Мировниот совет, не се избере 
помирувач или не се постигне спогодба за решавање на 
спорот, постапката за помирување се запира.

Член 94
Постапката за помирување, страните во спорот се 

должни да ја  завршат во рок од 15 дена, од поднесува- 
њето на предлогот за постапка за помирување.

Спогодбата што ќе се постигне во постапката за по- 
мирување, мора да биде во писмена форма и истата е 
задолжителна за страните во спорот.

Член 95
Со колективен договор на ниво на работодавач, мо- 

же да се доуреди формирањето на посебен мировен со- 
вет и постапката на решавање на индивидуален или ко- 
лективен работен спор.

П остапка пред арбитраж а

Член 96
Во случај на колективен работен спор, било која од 

страните во спорот, може да поднесе предлог за поста- 
пка пред арбитража во рок од 8 дена од денот на наста- 
нувањето на спорот, односно од денот на запирањето 
на постапката за помирување.

Арбитража може да врши еден или повеќе арбитри.
Страните во спорот, заеднички го избираат арбите- 

рот или арбитрите од Листата на арбитри.
Арбитерот е должен да закаже расправа во рок од 5 

дена од приемот на предлогот.
На расправата се повикуваат овластени претставни- 

ци на страните во спорот.
Одлуката на арбитерот е конечна и извршна за 

страните во спорот.
Постапката пред арбитража завршува во рок од 15 

дена од денот на настанувањето на спорот.

XII. ИНФОРМИРАЊЕ И КОНСУЛТИРАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 97
Работодавачот најмалку еднаш годишно или по 

потреба, обезбедува информирање на работниците за 
прашања кои се од значење за нивната економска и со- 
цијална положба.

Информирањето се врши на начин соодветен на ин- 
формацијата што треба да се пренесе и може да се од- 
несува за сите или за одредена група вработени.

Информирањето може да биде: писмено или усно, 
преку овластен претставник.

Член 98
Консултирање значи размена на мислења и вос- 

поставување на дијалог меѓу преставниците на синди- 
катот, односно работниците и работодавачот секогаш 
кога е потребно во случаите утврдени со закон, а осо- 
бено за економската состојба, за одлуките кои можат 
да доведат до суштински промени во организација на 
работата или во договорните обврски, во случај на пре- 
несување на трговско друштво или делови на трговско 
друштво, како и кога работодавачот има намера да 
спроведе колективни отпуштања.

Член 99
На ниво на работодавач синдикатот избира или 

именува претставник за информирање и консултирање.
За избраниот или именуваниот претставник синди- 

катот го информира работодавачот.
Доколку на ниво на работодавач нема синдикат, се 

избира претставник или претставници на работниците, 
согласно ЗРО.

XIII. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 100
Програмата, времетраењето, правата и обврските 

на договорните страни во однос на о^разованието, 
дошколувањето и оспособувањето на работниците во 
врска со потребите на работодавачот, се уредуваат со 
колективен договор, односно акт на работодавачот.

Х111-а П ретставник  н а работниците за безбедност и 
здравје при работа

Член 101
Претставникот за безбедност и здравје при работа го 

избираат вработените од своите редови, на синдикален со- 
бир на мнозинскиот синдикат, по предлог на синдикатот.

Бројот на претставниците зависи од бројот на вра- 
ботените во претпријатието, согласно Законот за без- 
бедност и здравје при работа.

XIV. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ

Член 102
Работодавачот е должен да создаде услови за из- 

вршување на активностите на Синдикатот во врска со 
заштитата на правата на работниците од работниот од- 
нос, утврдени со закон и колективен договор.
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Активноста на Синдикатот во согласност со став 1 од 
овој член, не може да се спречи со акт на работодавачот.

Член 103
На барање на Синдикатот, работодавачот доставува 

податоци и информации за оние прашања што имаат нај- 
непосредно влијание врз материјалната и социјалната по- 
ложба на членовите на Синдикатот (работниците) и ги 
разгледува мислењата и предлозите на Синдикатот во по- 
стапката на донесување одлуки и решенија, што имаат 
битно влијание врз материјалната и социјалната положба, 
односно во остварувањето на правата на работниците.

На синдикалниот претставник му се овозможува 
непречено комуницирање со работодавачот или од не- 
го овластено лице и со сите работници во претпријати- 
ето, кога тоа е неопходно за остварување на функција- 
та на Синдикатот.

На овластениот синдикален претставник кој не е 
вработен кај работодавачот, мора да му се овозможи 
непречена комуникација и синдикална активност од 
страна на работодавачот.

Член 104
Работодавачот ја пресметува и уплатува синдикал- 

ната членарина од нето платата на работникот согласно 
Одлуката на Синдикатот.

Работодавачот обезбедува стручни, административ- 
ни и технички услови за работа и остварување на фун- 
кциите на Синдикатот.

Член 105
Синдикалниот претставник има посебна заштита и 

не може да биде повикан на одговорност ниту доведен 
во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот 
на неговиот работен однос.

Како синдикален претставник, се сметаат и функци- 
онерите во синдикатот, кои се вработени кај работода- 
вачот, а својата функција ја извршуваат волонтерски.

Посебната заштита на синдикалниот претставник 
трае за време на неговиот мандат и две години потоа.

Член 106
Синдикалниот претставник не може:
- да биде упатен на привремен принуден одмор;
- да биде распореден на друго работно место без не- 

гова согласност;
- да му престане работниот однос од деловни причини.

Член 107
Со одлука на Синдикатот, се утврдува бројот на 

синдикалните претставници кои уживаат заштита, а 
тоа се: членовите на извршните одбори во основните 
организации и бираните претставници во повисоките 
органи на синдикатот.

Член 108
Работодавачот е должен на синдикалниот претстав- 

ник да му овозможи платено отсуство од работа заради 
ефикасно вршење на функциите на Синдикатот и син- 
дикалното образование и оспособување.

Начинот, времето и условите на ослободување од 
работа на синдикалниот претставник, се уредуваат со 
колективен договор на ниво на работодавач.

Член 109
Член на Синдикатот кој е избран, односно имену- 

ван во органите на Синдикатот, чие вршење на фун- 
кцијата бара привремено да престане да работи кај ра- 
ботодавачот, има право, по престанување на функција- 
та што ја  вршел, во рок од 5 дена, да се врати кај рабо- 
тодавачот на работно место кое одговара на неговата 
стручна подготовка, за што се склучува посебен дого- 
вор со работодавачот.

Бр. 151 - Стр. 59

XV. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 110
Кога работникот поднел барање до работодавачот 

за отстранување на прекршувањето на некое негово 
право утврдено со закон, колективен договор и договор 
за вработување, или за остварување на истото, работо- 
давачот е должен да соработува со синдикалните прет- 
ставници за спогодбено решавање на настанатиот спор.

Член 111
Работникот има право да присуствува во поста- 

пката пред органот кој одлучува за поднесеното бара- 
ње во втор степен и притоа да биде застапуван од Син- 
дикатот.

Работникот кој отсуствува од работа заради присус- 
тво во постапката кај органот од ставот 1 на овој член, 
се смета како да бил на работа и по тој основ не може 
да му се намалува платата.

XVI. ИЗМЕНУВАЊЕ, ДОПОЛНУВАЊЕ, ТОЛКУВАЊЕ И
СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА КОЛЕКТИВНИОТ 

ДОГОВОР

1. И зменувањ е и дополнувањ е н а колективниот 
договор

Член 112
Секој учесник може да предложи изменување и до- 

полнување на овој колективен договор.
Предлогот за изменување и дополнување на овој 

колективен договор во писмена форма се доставува до 
другиот учесник кој е должен да се изјасни во рок од 
30 дена.

Во случај ако другиот учесник не го прифати или 
не се изјасни по предлогот во рокот од ставот 2 на овој 
член, учесникот - предлагачот може да започне поста- 
пка за усогласување.

Член 113
Постапката за усогласување започнува на барање 

на еден од учесниците на колективниот договор и тре- 
ба да заврши во рок од 60 дена од поднесувањето на 
барањето.

Во рок од 10 дена од поднесувањето на барањето за 
усогласување се формира Комисија за усогласување.

Секој од учесниците именува по два члена во Ко- 
мисијата за усогласување.

Членовите на Комисијата договорно избираат прет- 
седател.

Секое усогласување што учесниците ќе го пости- 
гнат мора да биде во писмена форма.

Со усогласените ставови, учесниците задолжително 
пристапуваат кон изменување и дополнување на колек- 
тивниот договор.

2. Следење н а  прим ената н а колективниот договор

Член 114
За следење на примената на овој колективен дого- 

вор, учесниците формираат Комисија.
Секој од учесниците на овој колективен договор, 

именува по 3 члена во Комисијата од ставот 1 на овој 
член, во рок од 30 дена од склучувањето на овој колек- 
тивен договор.

3. Толкувањ е н а колективниот договор

Член 115
Комисијата од членот 114 на овој колективен дого- 

вор дава толкување на одредбите на овој колективен 
договор.
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XVII. ПОСТАПКА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА 
КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР

Член 116
Овој колективен договор може да се откаже три ме- 

сеци пред истекот на неговата важност.
Откажувањето на овој колективен договор се врши 

во писмена форма, при што се образложуваат причини- 
те за откажувањето.

Другата страна, на предлогот за откажување на ко- 
лективниот договор, е должна да одговори или да ја  за- 
почне постапката за преговори, најдоцна во рок од 15 
дена, од денот на приемот на поднесениот отказ.

Член 117
Доколку во рокот од членот 116 ставот 3 страната 

не се произнесе, се продолжува важноста на колектив- 
ниот договор, најдолго 3 месеци од денот на приемот 
на писмениот отказ.

XVIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 118
За прашања што не се регулирани со овој Договор ќе 

се применува Општиот колективен договор за приватниот 
сектор од областа на стопанството, ЗРО и закон.

Доколку во периодот на примена на овој Колективне 
договор дојде до изменување и дополнување на ЗРО, Оп- 
штиот колективен договор за приватниот сектор од облас- 
та на стопанството и други прописи, директно ке се при- 
менуваат нивните одредби, се до усогласувањето на овој 
договор со тие измени и дополнувања.

Член 119
Овој Колективен договор се склучува за време од 

две години.
Важењето на овој колективен договор, се продолжува 

доколку страните склучат Спогодба најдоцна 30 дена 
пред истекот на важењето на колективниот договор.

Ако важењето на Колективниот договор не се продол- 
жи во рокот од став 1 на овој член, неговите одредби се 
применуваат до склучувањето на нов колективен договор.

Член 120
Учесниците во овој Колективен договор можат да 

вршат измени и дополнувања на начин и постапка оп- 
ределени со Законот за работни односи и Општиот ко- 
лективен договор за приватниот сектор од областа на 
стопанството.

Член 121
Постојните акти на работодавачите остануваат во 

примена доколку не се во спротивност со овој Колек- 
тивен договор, односно треба да се усогласат со него- 
вите одредби во рок од 6 месеци од денот на неговото 
објавување во „Службен весник на РМ".

Член 122
Со денот на влегувањето во сила на овој Колекти- 

вен договор, престанува да важи Колективниот дого- 
вор за заштитните друштва на Македонија („Службен 
весник на РМ" бр. 119/2007 од 04.10.2007 година).

Член 123
Овој колективен договор и сите негови изменувања 

и дополнувања, како и неговото откажување се доста- 
вуваат за регистрација до Министерството за труд и со- 
цијална политика, пред нивното објавување во „Служ- 
бен весник на РМ ".

Член 124
Овој Колективен договор стапува во сила со денот 

на склучувањето, а ќе се применува од денот на него- 
вото објавување во „Службен весник на РМ".
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