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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

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

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

ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од 
вознемирување на работно место,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 
5 мај 2021 година.

 
Бр. 08-2211/1 Претседател на Република

5 мај 2021 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД  

ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО

Член 1
Во Законот за заштита од вознемирување на работно место („Службен весник на 

Република Македонија“ број 79/13 и 147/15),  по  членот 35 се додава член 35-а, кој гласи:

„Член 35-а
(1) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот за труд утврди дека 

субјектот на инспекциски надзор сторил прекршок утврден во членот 36 од овој закон, е 
должен за сторениот прекршок да состави записник согласно со закон и со решение на 
субјектот  на  инспекцискиот  надзор  да му изрече опомена како инспекциска мерка  и  да 
му определи рок во кој субјектот е должен да ги отстрани неправилностите и 
недостатоците. 

(2) Доколку по истекот на рокот определен при изрекувањето на опомената од ставот 
(1) на овој член, инспекторот утврди дека неправилностите и недостатоците сѐ уште не се 
отстранети, со решение изрекува наредба, за отстранување на утврдената неправилност и 
недостаток. 

(3) Решението од ставовите (1) и (2) на овој член, се донесува веднаш, а најдоцна во рок 
од осум дена од денот на изготвувањето на записникот, согласно со закон.
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(4) Кога при вршењето на инспекцискиот надзор не се утврдени неправилности и други 
повреди на закон или друг пропис или утврдените неправилности се отстранети во текот 
на вршењето на инспекцискиот надзор или во рокот утврден со решението од ставот (1) на 
овој член, инспекторот ја запира постапката со констатација во записникот согласно со 
закон.

(5) По исклучок од ставот (3) на овој член, инспекторот може да изрече инспекциска 
мерка со усно решение, наведено во записникот, согласно со закон.

(6) Во случајот од ставот (5) на овој член инспекторот е должен веднаш, а најдоцна во 
рокот утврден во ставот (3) на овој член, да донесе писмено решение за изрекување на 
инспекциската мерка.

(7) Против решението од ставовите (1), (2) и (6) на овој член, може да се изјави жалба 
во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до надлежниот орган за одлучување 
во втор степен, согласно со закон. 

(8) Жалбата од ставот (7) на овој член  не го одлага извршувањето на решението од 
ставовите (1), (2) и (6) на овој член.

(9) За изречените опомени надлежниот инспекциски орган води евиденција, на начин 
пропишан од страна на министерот надлежен за работите од областа на трудот.“.

Член 2
Во член 36 во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 400 до 2.000 евра во денарска протввредност ќе му се изрече на 

микро и мал  работодавач - правно лице, глоба во износ од 800 до 6.000 евра за среден  
работодавач - правно лице, глоба во износ од 1.000 до 10.000 евра во денарска 
противвредност  за  голем работодавач - правно лице, ако:“.

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
„(2) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кај микро и 
мал работодавач, 750 евра во денарска противвредност кај среден работодавач и 1.000  
евра во денарска противвредност кај голем работодавач.

(3) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член на работодавач-физичко лице.“.

По ставот (3) се додаваат нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Глоба во износ од 400 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршокот од ставот (1) на овој член на службеното лице во правнотo лице. 
(5) За прекршоците од ставовите (1), (2), (3)  и (4) на овој член, прекршочна постапка 

води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 3
Членот 36-а се брише.

Член 4
Членот 37 се менува и гласи:
„(1) За прекршоците од членот 36 од овој закон, надлежниот инспектор, пред да 

поднесе барање за поведување на прекршочна постапка е должен на одговорното лице или 
од него овластено лице кај работодавач, да му понуди постапка за порамнување, со 
издавање на прекршочен платен налог согласно со Законот за прекршоците.  

  (2) Ако сторителот ја плати глобата во рок од осум дена од денот на издавањето на 
прекршочниот платен налог, ќе плати половина од предвидената глоба, а доколку не ја 
плати во предвидениот рок, овластеното службено лице ќе поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка до надлежниот орган.    
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(3) Формата и содржината на прекршочниот платен  налог ги пропишува министерот за 
труд и социјална политика.“.

Член 5
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот 

на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 6
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за  заштита од вознемирување на 
работно место. 

Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.


