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Од областа на Работни односи 
ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ИСПЛАТА НА 
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Прецизирање на обврските за исплата на регрес за годишен одмор 

Обврската за исплата на регрес на годишен одмор на компаниите, според праксата од моментот на 
нејзиното воведување, придонесува до создавање на нејаснотии во работењето на компаниите и 
генерално гледано, до дополнителни финансиски импликации спрема сите компании кои го 
почитуваат општиот колективниот договор за приватниот сектор и работат според истиот. 

Тука се јави потребата од дополнително дополнување и прецизирање на одредбите од ОКД, 
поради потребата од дорегулирање на задолжителната обврска за исплата на компаниите од 
причина што  праксата покажува дека за одредени компании ова претставува големо финансиско 
оптоварување од причина што голем број од нив во текот на фискалната година се соочуваат со 
финансиски тешкотии во работењето. 

Во однос на правната основа за исплата на регресот за годишен одмор во приватниот сектор, нема 
промени, односно и понатаму овој надоместок постои само во колективните договори и не е дел 
од нормативниот концепт на ЗРО, односно не е одредба која фигурира во Законот за работни 
односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005; 106/2008; 161/2008; 114/2009; 
130/2009; 149/2009; 50/2010; 52/2010; 124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 
170/2013; 187/2013; 113/2014; 20/2015; 33/2015; 72/2015; 129/2015 и 27/2016), односно не е 
пропишана одредба која го регулира надоместокот за исплата на регрес за годишен однос, ниту 
содржи услови и начин на исплата на надоместокот за регрес на годишен одмор.  
Но овој факт нема влијание во врска со прашањето за задолжителната исплата на регресот, со оглед 
на членот 1 став 2 од ЗРО во кој стои дека работниот однос се уредува со овој (ЗРО) и со друг закон, 
КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР и договорот за вработување, што влече корени од Уставот на РМ според кој 
остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со 
КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ (член 32 став 5 од Уставот на РМ). Понатаму, во членот 12 став 4, ЗРО 
утврдува дека правата од работен однос утврдени со Уставот, закон и КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР не 
можат да се одземаат или ограничат со акти и дејствија на работодавачот. 

Во приватниот сектор во поголемиот дел од важечките колективни договори на ниво на 
гранка/оддел/дејност, висината на регресот за годишен одмор главно е утврдена на ниво на 
просечната месечна плата во РМ исплатена во последните 3 месеци (тримесечен просек на нето 
плата). Во некои, пак, регресот е утврден во понизок износ од износот утврден со ОКДПС (40% од 
просечна месечна нето плата по работник во РМ исплатена во последните три месеци) така што 
потписниците, како и субјектите што пристапиле или ќе пристапат кон овие колективни договори, 
регресот ќе го исплатуваат согласно со ОКДПС, со оглед на правилото дека со колективен договор 
на ниво на гранка, оддел, односно на ниво на работодавач, може да се утврдат само поголеми 
права на работниците од оние утврдени со закон или со ОКДПС (член 3 од ОКДПС). Значи, ОКДПС 
ги содржи минималните обврски за работодавачите, кои понатаму можат се прошируваат со 
пониските колективни договори (гранка/оддел/работодавач) типувани само за одредена група на 



 

 

 

 

 

 

 

деловни субјекти. Во однос на регресот, ова посебно е нагласено во самата одредба од членот 35 
став 1 точка 7 од ОКДПС која утврдува дека со колективен договор на ниво на дејност или 
колективен договор на ниво на работодавач може да се утврди регрес за годишен одмор во 
поголем износ од износот утврден со овој колективен договор. 

Погоре наведените недостатоци во однос на финансиска неможност на одредени компании да 
исплатат регрес за годишен одмор на своите вработени, беше актуелизирана и препознаена со 
Спогодбата за изменување и дополнување на Општиот Колективен Договор за приватниот сектор 
од областа на стопанството („Сл. весник на РМ“ бр. 119 од 2015), врз основа на член 204 став 1 точка 
1 и член 216 од Законот за работните односи. 

Конкретно, членот 35 став 1 алинејата 7 од Спогодбата за изменување и дополнување на Општиот 
Колективен Договор за приватниот сектор од областа на стопанството („Сл. весник на РМ“ бр. 119 
од 2015), гласи: 

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

Со колективен договор на ниво на дејност или колективен договор 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 
основицата која важи на денот на донесувањето на одлуката за исплата. 

Кај работодавачите кај кои настанале потешкотии во работењето, ценејќи ја економско - 
финансиската состојба на работодавачот, по задолжителна претходна консултација со 
синдикатот на ниво на гранка односно оддел, со спогодба потпишана од работодавачот и 
репрезентативната синдикална организација може да се утврди регрес за годишен одмор во 
помал износ од износот утврден со овој колективен договор.” 

Иако целта на оваа измена е подобрување на условите за компаниите кои не се финансиски силни 
да се изборат со дополнителните финансиски оптеретувања, сепак истата е многу нејасна во своето 
докажување. Овдека се поставува прашањето што значи “потешкотија во работењето” и на кој 
начин се цени економско-финансиската состојба на работодавачот. 

Дополнително отежнување во пракса, покрај високите парични казни за непочитувањето на 
одредбите од ОКДПС кои се однесуваат на исплатата на регрес на годишен одмор, создава и 



 

 

 

 

 

 

 

измената на Кривичниот Законик (Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, 
„Сл. весник на РМ“ бр. 226 од 2015 г.). 

Конкретно, за неодговорните  работодавачи кои не исплаќаат регрес за годишен одмор  или кои 
бараат од работниците да ги  вратат средствата исплатени по овој основ,  Кривичниот законик со 
своите измени од 2015 година, предвидува: 

Во членот 166 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат: 

„(2) Тој што ќе побара од работник да му врати или ќе прими одреден износ од плата или други 
надоместоци исплатени од работодавачот, ќе се казни со затвор од три месеци до една година. 

(3) Со казната од ставот (2) ќе се казни работодавачот кој на работник ќе му врачи отказ поради тоа 
што го пријавил работодавачот или дал исказ во својство на сведок за тоа дека му побарал на 
работникот да врати одреден износ од плата или други надоместоци исплатени од работодавачот 
или не го вратил износот.” 
 

Идентификуваниот проблем, односно високо поставените очекувања поврзани со исплатата на 
регресот на годишен одмор, има големо негативно влијание врз конкурентноста на компаниите од 
повеќе причини: 

- Потешкотија од финансиски аспект да се исплати регресот за годишниот одмор, во ситуација 
каде повеќето субјекти на пазарот се во постојана борба за финансиско преживување.На 
овој начин компаниите работат со загуби а се под притисок и од дополнителни трошоци во 
случај на изрекување на глоби доколку не ја почитуваат утврдената обврска. 

- Нецелосен приказ на одредбите од ОКДПС и нивна непрецизност за поимањето на т.н. 
“потешкотија во работењето” и на кој начин се цени економско-финансиската состојба на 
работодавачот, со што се создаваат дополнителни потешкотии во воведувањето и 
исполнувањето на одредбите. 

- Воведување на кривична одговорност за непочитување на одредбите од ОКДПС. 
 

Како надлежни државни институции кои се директно вклучени во решавањето на овој проблем се  
Владата на Република Македонија, Министерство за труд и социјална политика, Државниот 
инспекторат за труд, како и Организацијата на работодавци на РМ. 

ПРЕДЛОГ: Со оглед на погоре објаснетите проблеми кои во пракса се појавуваат во спроведувањето 
на Регресот за годишен одмор, сметаме дека е потребна подетална и прецизна регулација на оваа 
проблематика. Со допрецизирање на одредбите кои се нејасни, работодавците ќе имаат повеќе 



 

 

 

 

 

 

 

бенефити меѓу кои, ќе имаат правна сигурност при спроведувањето на обврската за исплата на 
регрес за годишен одмор.  

Сметаме дека Спогодбата за изменување и дополнување на Општ колективен договор за 
приватниот сектор од областа на стопанството да се измени, односно да се прецизира во делот со  
кој се делегира компанија со потешкотии во работењето,  начинот на кој се докажува истото и 
начинот за ослободувањето од оваа обврска.  

Дополнително, бараме да се пропишат услови и критериуми по кои ќе може да се дефинира што 
претставува финансиска потешкотија, како и критериуми по кои точно се цени економско - 
финансиската состојба на работодавачот неспособен за плаќање на обврската за исплата на 
регрес на годишен одмор. 

 


