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Policy Position Papers 

Од областа на Работни односи 
Неприменувањето на член 257 став 2 од Законот за работните односи   
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Формулар за предлог политики -  Policy Position Papers 
 

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 (Policy 
Position Papers): 
 

Неприменувањето на член 257 став 2 од Законот за 
работните односи   

 

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

Сектор - Земјоделство;     Сектор – Градежништво;     Сектор - Туризам;     Сектор - 
Текстил;     Сектор – ИКТ   ;     Сите  Сектори 

 

Краток опис на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ  Policy Position Papers– За кои проблеми е 
потребно решение? Каква е моменталната ситуација (Анализа на политики: моментални 
околности, конкретно  идентификување на проблеми) 

Законот за работни односи во членовите 256 и 257 содржи одредби со кои е уредена 
контролата над спроведувањето на Законот од страна на инспекциски орган и во кои е 
предвидено: 

Член 256 

- Надзор над примената на овој закон, прописите за вработувањето и другите прописи 
од областа на трудот, колективните договори и договорите за работа со кои се 
уредуваат правата и обврските на работникот и работодавачот од работниот однос и 
други договори со кој е определен надоместок за извршената работа во износ повисок 
од износот на минимална плата утврдена со закон врши органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на инспекцијата на трудот. 

- Работите на инспекцискиот надзор од ставот (1) на овој член ги врши инспекторот на 
трудот. 

Член 257 

-     Во спроведувањето на надзорот инспекторот на трудот ги има овластувањата утврдени 
со  закон и врз  основа на закон  донесените прописи. 

-     Работникот, синдикатот и работодавачот можат да бараат од инспекторот на трудот да 
изврши инспекциски надзор. 
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И покрај јасната одредба која предвидува дека државниот инспекторат за труд постапува на 
барање и на работникот и на работодавачот, во пракса ова не е случај. Имено, инспекторатот 
ги игнорира барањата и пријавите од работодавачите, а има и случаи каде инспекторатот 
одбива да постапи по барање на работодавач наведувајќи дека тие се надлежни само за 
заштита на правата на работниците.  

Со претходно наведеното се прекршува уставно загарантираната положба на еднаквост и 
директно не се почитува експлицитна законска одредба на штета на работодавачот и на штета 
на правниот систем во смисла на избегнување на превенција на спор.  

 

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

Негативното влијание се прикажува во создавањето правна несигурност бидејќи во пракса по 
пријава на вработен инспекторатот ќе изврши контрола во сегментот на пријавениот проблем 
и соодветно ќе интервенира, а истото не се случува и по пријава на работодавач. Согласно 
законските прописи инспекторатот е должен да постапува и по пријава на работодавач и има 
на располагање повеќе можности во постапувањето покрај изрекување на глоби. Од друга 
страна постапувањето речиси исклучиво само на барање на работник или синдикат секогаш го 
става работодавачот во позиција да мора своето право да го оствари на суд. На тој начин 
пристапот до правда на работодавачот е потежок и предизвикува поголеми трошоци кои може 
да ги инвестира во иден развој.    

 

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

Со идентификуваниот проблем се соочуваат сите работодавачи во Македонија без разлика на 
секторот и тоа се случува тековно.  
 

Кои се важечките закони, подзаконски прописи ( наведување на членовите ) кои го 
регулираат ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Position Papers)?  

Важечки прописи кои го регулираат идентификуваниот проблем се: 

1. Законот за работните односи, член 256 и 257 
2. Закон за инспекција на трудот 

 

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: 

1. Министерството за труд и социјална политика  
2. Државен инспекторат за труд 

Ресорното министерство е надлежно за спроведување на Законот за рабтни односи и во случај 
на потреба може да даде мислење за определен негов сегмент. Истовремено министерството 
е и овластен предлагач за измени и дополнувања на Законот. 
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Државниот инспекторат има улога на контрола на примената на Законот за работни односи и 
придружните прописи кои се однесуваат на работниот однос, со исклучок на прописи кои го 
засегаат работниот однос или се во врска со истиот, но се уредени со закон или пропис за кој е 
надлежен друг ресор на извршната власт. 

 

Како овој проблем е регулиран во други држави? 

Нема единствено решение, но секаде постои орган (инспекторат, регулатор и слично) кој го 
контролира спроведувањето на законот кон сите страни кои законот ги опфаќа. Од аспект на 
правен систем постои пристап на детална регулираност во смисла за кои прашања надлежниот 
орган постапува на чие барање, а за кои е исклучиво надлежен суд.  

 

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 (Policy Position Papers)?  

Директен ефект од почитувањето на наведените одредби ќе биде воспоставување на правна 
еднаквост и достапност на правната заштита на двете страни. Ова директно ќе влијае на 
правната сигурност и ќе придонесе до избегнување на материјални последици за било која 
страна. 

 

Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки фискални импликации на 
државата, доколку ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Position Papers) успешно се 
адресира – упати – реши?   

Државата ќе има функционален пропис и орган кој ќе може да работи максимално ефикасно 
во делот на генералната и специјалната превенција со што улогата на инспекторатот ќе добие 
на ефикасност и ќе се стекне со углед и позиција на орган кој има еднаков третман на двете 
страни согласно законот.  

 

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

Предлог решенија за идентификуваниот проблем се: 

1. Укажување од страна на Министерството за труд и социјална политика на Државниот 
инспекторат за труд согласно расположливите механизми, да врз основа на член 257, 
став 2 од Законот за работните односи Државниот инспекторат за труд должен е да 
постапува по пријави и на работодавач, покрај работник и синдикат. Дополнително, 
согласно Законот за инспекција на труд член 9, став 2 - Инспекторот е одговорен ако 
пропушти да изврши обврски или да преземе мерки, кои по законот бил должен да ги 
изврши, односно преземе, во постапката на надзорот, па во таа насока облигаторна е и 
обврската за постапување на барање на работодавач за чие непостапување утврдена е 
и одговорност.  
 

 

 


