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ПРЕДЛАГАЧИ: Група пратеници

Предлог  на закон
 за изменување и дополнување  на Законот за работните односи

Скопје, ноември  2020 година
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ВОВЕД:

I.ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ 
СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со 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, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 110/19), се уредуваат работните односи меѓу работниците и 
работодавачите кои се воспоставуваат со склучување на договор за 
вработување. 

Во членот 104  од Законот за работните односи се уредува  прекинот на 
договорот за работа поради возраст на работникот при што со постојната 
одредба на членот се предвидува дека работодавачот го прекинува  договорот 
за вработување со наполнување на 64 години возраст и 15 години пензиски 
стаж на работникот. Покрај тоа, со истиот член утврдена е постапката за 
продолжување на договорот за вработување со давање на писмена изјава од 
страна на работникот и обврската за продолжување на договорот  за 
вработување до 67 години на работникот, без оглед на тоа дали работодавачот 
има потреба од работникот или не. 

Со досегашното законско решение се утврди дека е  нарушен принципот 
на двостраност во уредувањето на работниот однос и поради тоа неопходна е 
потребата од изменување и дополнување на Законот за работните односи како  
општ пропис од работните односи  со одредби со  кои  прецизно ќе  се 
дефинира условот за престанок на договорот за работа поради возраст на 
работникот, без можност за продолжување на договорот и исклучок кога ова 
право може да се регулира согласно друг закон.

 
II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Предлог на Законот за работните односи, се заснова на истите начела на 
кои се заснова основниот текст на  законот и со истиот ќе се отстрани 
досегашниот нарушен принцип на двостраност на уредувањето на работниот 
однос преку прецизна законска формулација со која се  овозможува пекин на  
договорот за вработување кога работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 
години пензиски стаж и исклучок кога тоа е уредено поинаку  со друг закон.

III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Спроведувањето на овој закон не  предизвикува финансиски последици 
врз Буџетот на Република Северна Македонија. 
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  IV. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон, не се потребни дополнителни 
финансиски средства  за буџетските корисници од Буџетот на Република 
Северна  Македонија. 
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ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН
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, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 110/19), членот 104 се менува и гласи: 

„ Договорот за вработување  работодавачот го прекинува кога работникот 
ќе наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж, доколку со друг закон 
поинаку не е уредено.“. 

Член 2
За поднесените изјави за продолжување на договорот за вработување  

до 31 август 2020 година се применуваат одредбите од 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, 129/15, 27/16, 120/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 110/19).

Договорот за вработување од ставот 1 на овој член  важи до истекот на 
времето за кое е продолжен, а  најдоцна до 31 декември 2021 година.

Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на 

Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за 
работните односи.    

Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Северна  Македонија“.



8

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА 
ЗАКОНОТ

Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за 
работните односи содржи 4 члена.

Со членот 1 се менува членот 104 од постојниот закон со кој во 
предложената измена се утврдува  услов  за прекинување на договорот за 
вработување поради возраст на работник со  наполнување на 64 години 
возраст и 15 години пензиски стаж,  доколку со друг закон поинаку не е  уредено 
и се брише досегашната можност предвидена во постојната одредба на членот 
за продолжување на договорот за вработување со поднесување на писмена 
изјава од страна на работникот.

Со членот 2 предвидена е преодна одреба за работниците кои согласно 
постојниот член 104 поднеле изјава за продолжување на договорот за 
вработување.

Во членот 3  се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на 
Законот за работните односи.     

Влегувањето во сила е уредено со членот 4 од овој закон.

 II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

 Решенијата содржани во предлог законот се меѓусебно поврзани и 
прават правна целина.

  

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
РЕШЕНИЈА

 Со предложените законски  решенија ќе се отстрани нарушениот  
принципот на двостраност во уредувањето на работниот однос и  ќе се 
прецизира условот за прекин на договорот за вработување поради возраст на 
работникот и минималниот пензиски стаж. 
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ТЕКСТ НАОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ МЕНУВААТ

Член 104

(1) Работодавачот го прекинува договорот за вработување на работникот 
кога работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж.

(2) Работникот со писмена изјава до работодавачот може да побара да 
му се продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години возраст, 
доколку со закон поинаку не е утврдено.

 (3) Писмената изјава од ставот (2) на овој член, работникот ја дава 
најдоцна до 31 август во годината којашто и претходи на годината во која ги 
исполнува условите од ставот (1) на овој член. За секое натамошно 
продолжување на договорот за вработување од ставот (2) на овој член, 
изјавата ја дава еднаш годишно, а најдоцна до 31 август во годината којашто и 
претходи на годината за која се бара продолжување на договорот за 
вработување.

 (4) Работодавачот е должен по дадената изјава од ставот (2) на овој 
член да го продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години.

                     


