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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

МИРНО РЕШАВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.30 од 19.02.2016 година 

 

Член 1 

Во Законот за мирно решавање на работните спорови („Службен весник на Република 
Македонија” број 87/2007 и 27/14), во членот 37 став 2 по зборот „потребно“ се 
додаваат зборовите: „да поднесе барање за издавање на лиценца од ставот 1 на овој 

член и“. 
По ставот 2 се додаваат пет нови ставови 3, 4, 5, 6 и 7, кои гласат: 

„Образецот на барањето од ставот 2 на овој член и потребната документација за 
издавање на лиценцата од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот надлежен 
за работите од областа на трудот во согласност со министерот за информатичко 

општество и администрација. 
Овластеното службено лице во министерството надлежно за работите од областа на 

трудот кое ја води постапката е должно во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето од ставот 2 на овој член по службена должност да ги побара доказите и 
податоците кои се потребни за докажување на исполнетоста на условите од ставот 2 

точки 1, 3 и 5 на овој член од надлежниот јавен орган. 
Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите 

и податоците од ставот 4 на овој член е должно да ги достави бараните докази и 
податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето. 
Овластеното службеното лице од ставот 4 на овој член е должно да одлучи во рок од 

30 дена од денот на приемот на барањето од ставот 2 на овој член. 
Против решението издадено од министерството надлежно за работите од областа на 

трудот, подносителот на барањето има право на жалба во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 

постапка од работен однос.“ 
Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 8, 9 и 10. 
 

Член 2 
Во членот 47 ставови 1 и 2 зборовите: „министерот надлежен” се заменуваат со 

зборовите: „Министерството надлежно”. 
Во ставот 3 зборовите: „Министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: 
„Министерството надлежно“. 

 
Член 3 

Во членот 52 став 1 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: „согласно со Законот за општата управна постапка“. 

 

Член 4 
По Главата V се додава нова Глава V-a и два нови члена 52-а и 52-б, кои гласат: 

 
„V-a. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 52-а 
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице во Министерството надлежно за работите од 
областа на трудот, ако: 
- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 

37 став 4) и 
- не одлучи по барањето во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето (член 37 

став 6). 
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Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се 

побарани доказите и податоците ако не ги достави бараните докази и податоци во рок 
од три дена од денот на приемот на барањето (член 37 став 5). 
 

Член 52-б 
За прекршоци од членот 52-а од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна 

санкција изрекува надлежен суд.“ 
 

Член 5 

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 6 

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе 

завршат согласно со законот по кој биле започнати. 
 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија”, а ќе започне да се применува со започнувањето на 

примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот 
за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 

124/15). 


