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Формулар за идентификување на проблеми –  

Позиционен документ   

(Policy Position Paper)  

 

Овој документ ќе се користи како алатка за потребите на „Проектот на УСАИД – 

Партнерство за подобра бизнис регулатива“ за идентификување на ограничувачки 

институционални политики, како и за подобрување на конкурентноста и правната 

усогласеност на компаниите 

 

Датум: 

 

 

 

Поднесено од: 

 

 

 

Краток назив на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ: 

Намалување на висината на пропишаните глоби со Законот 

за работните односи 

 

 

 

Овој ИДЕНТИФИКУВАН ПРОБЛЕМ е релевантен за подобрување на регулативата во (заокружи): 

Сектор - Земјоделство;     Сектор - Градежништво;     Сектор - Туризам;     Сектор - Текстил;     

Сектор – ИКТ   ;     Сите  Сектори 

 

 

1. Краток опис на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (PolicyIssues) за кои проблеми е 
потребно решение? Каква е моменталната ситуација (Анализа на политики: моментални 
околности, конкретно  идентификување на проблеми) 
Со постоечката законска регулатива која ги уредува работните односи за компаниите, 
односно со Законот за работните односи (ЗРО) кој се применува во уредувањето на 
работните односи помеѓу работниците и работодавачите во сите сектори, за сторени 
прекршоци со членовите 264, 264-а, 265 и 265-а се пропишани неколку глоби за 
работодавачите (правни лица и физички лица) кои не ги исполнуваат нивните законски 
обврски и одговорните лица во правните лица. Пропишаните глоби за прекршоци кои ги 
сторуваат работодавачите се многу високи и строги, и значително влијаат во тековното 
работење на компаниите. Имено, за одредени прекршоци кои имаат мало влијание во 



 

 

 

 

 

 

 

 

работните односи и може да се случуваат во тековното работење со мало невнимание, со 
одредбите за прекршоци во ЗРО се пропишани енормни казни. Заради тоа, во насока на 
создавање поволни услови за водење на бизнис, потребно е да се усогласи казнената 
политика во ЗРО со реалните можности и услови на компаниите во државата. 

 

2. На кој начин ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues) негативно влијае врз 
конкурентноста, работењето и правната усогласеност на компаниите?  

Глобите кои се предвидени во Законот за работните односи во делот на Прекршочните 
одредби во членовите 264, 264-а, 265 и 265-а се во значителен износ и имаат негативно 
влијание на компаниите во државата, бидејќи глобите во голем износ до 7.000 евра 
претставуваат големо финансиско оптоварување и ги оштетуваат компаниите, кога 
напротив, тие глоби треба да бидат насочени кон подобрување на условите за почитување 
на законските обврски. 
Високите износи на глоби за правни и физички лица како работодавачи особено може да 
бидат штетни за малите и средните претпријатија кои ја сочинуваат македонската 
економија и во одредени случаи може да доведат и до престанок на работата во пазарот.  
Казнената политика треба да биде насочена кон едуцирање и давање на можност на 
компаниите за да ги исполнат законските обврски, затоа пропишувањето на високи казни 
само може да и наштетат на работењето на компаниите и да доведат до нивно затворање, 
со што негативно ќе влијае и во конкурентноста на пазарот.  

 

3. На каков начин компаниите се соочуваат со ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy 
Issues) и каква е нивната процентуална застапеност по сектори во однос на проблемот? 

Компаниите се соочуваат со казнување, односно изрекување на глоби во голем износ и 

кога станува збор за пропусти кои може да се случат при тековното работење со мало 

невнимание, бидејќи законот ги групира прекршоците во групи при пропишување на 

глоби и предвидува глоби во износ од 7.000, 3.000 и 1.000 евра во денарска 

противвредност. Исто така, проблем за компаниите се и високите глоби и за одговорните 

лица со 30% од глобата на работодавачот правно лице, како и износот на глобите за 

работодавачи физички лица каде се пропишани глоби од 100-1.050 евра во денарска 

противвредност.  

Идентификуваниот проблем е застапен во сите сектори, бидејќи сите компании се 

соочуваат со секојдневни законски обврски според одредбите од ЗРО. 

 

4. Кои се важечките закони , подзаконски прописи (наведување на членовите) кои го 
регулираат ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (PolicyIssues)?  

 -Членовите 264, 264-а, 265 и 265-а од Законот за работните односи. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Кои државни институции се директно вклучени во регулирањето или решавањето на 
овој проблем? Дали треба да бидат вклучени и дополнителни институции? 

Државни институции кои се директно надлежни за решавање на идентификуваниот 

проблем се Владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална 

политика. Како ресорно министерство надлежно за спроведување на законите од областа 

на трудот Министерството за труд и социјална политика може да даде иницијатива за 

донесување на закон за измена и дополнување до Владата на Република Македонија која 

е овластен предлагач за донесување на измени и дополнувања на Законот за работните 

односи. 

 

6. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки кои ќе ја подобрат 
конкурентноста на компаниите, а кои директно ќе произлезат од успешното адресирање 
– упатување  - решавање на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (PolicyIssues)?  

Придобивките од решавање на идентификуваниот проблем несомнено се во насока на 
создавање поволни и стимулативни услови за водење на бизнис. Имено, со намалување 
на глобите во работните односи ќе се придонесе и ќе им се даде можност особено на 
малите и средни претпријатија во земјата да ја подобрат нивната правна усогласеност со 
законската рамка.  
Намалувањето на глобите ќе ги стимулира компаниите за уште посовесно работење и 

воведување на минимум ризик од грешки во тековното работење за кое до сега се 

изрекуваат прекршочни санкции.  

Освен фактот што помали глоби ќе имаат едукативен карактер и ќе ги насочат компаниите 

кон почитување на законските обврски, малите и средбите претпријатија секако ќе можат 

да продолжат со нивната работа без да им се предизвика голем финансиски товар за да 

доведе до престанок на работата што секако би било на штета на економијата во 

државата. 

 

7. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки фискални импликации 
на Државата, доколку ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues) успешно се 
адресира – упати – реши  ?   

Придобивките за државата се во насока на градење на партнерски однос со бизнис 
заедницата, а уште повеќе создавање поволни услови за водење на бизнис во Република 
Македонија што може да доведе до развој на компаниите преку давање на можност со 
глоби од помал износ да ја подобрат нивната работа и усогласеност со правната рамка. 
Така, државата ќе придонесе кон стимулирање на малите и средни претпријатија за 
понатамошен развој и проширување на своите капацитети, што пак ќе допринесе за нови 
македонски инвестиции, а се наведено до национален економски раст. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Предлог решенија и очекувани резултати? Што сакаме да се постигне, во која насока 
треба да се насочиме? (главни цели) 

Предлагаме измена и дополнување на Законот за работните односи, односно целосно 

ревидирање на делот на Прекршочни одредби каде се предвидени глоби за повреда на 

законските обврски. Имено, предлагаме 

1. Да се намалат износите за глобите кои се пропишани со членовите 264, 264-а, 265 и 

265-а од ЗРО, 

2. Да се бришат одредбите кои предвидуваат глоба за одговорното лице во правното 

лице, бидејќи тоа претставува двократно казнување на компаниите. Имено, треба да 

се интервенира со бришење на одредбите од членовите 264 ст.2, 264-а ст.2, 265 ст.2 и 

265-а ст.2 од Законот за работните односи. 


