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Исклучоци од забрана на дискриминација

Член 8

(3) Во однос на условите на вработување и во правата и
обврските од работен однос, работниците на определено
време не се третираат на понеповолен начин од
работниците на неопределено време само затоа што имаат
договор за вработување на определено време, освен ако
различниот третман е оправдан од објективни причини.



Способност за склучување на договор за вработување со 
младо лице под 18 години возраст

Член 18

(2) Се забранува работа за дете под 15 години возраст или дете
кое не завршило задолжително образование, освен за учество
во активности кои со закон е утврдено дека може да ги
извршува, но не подолго од четири часа дневно два часа
дневно, односно не подолго од 12 часа неделно, а за време на
училишен распуст не подолго од шест часа дневно, односно не
подолго од 30 часа неделно, при што задолжително треба да
му се обезбедат две непрекинати работни недели на одмор.



Објавување на слободни работни места
Член 23

(1) Кога работодавачот вработува работници по пат на јавен оглас,
должен е во јавниот оглас да наведе:
- назив на работното место;
- условите што се бараат за вршење на работата;
- почетокот и завршетокот на дневното и неделното работно
време;
- распоредот на работното време;
-паричен износ на основната нето плата или паричен износ од
најнизок до највисок износ на нето платата за работното место за
кое се бара работник;
- рокот за пријавување, кој не смее да биде пократок од пет три
работни дена;



Содржина на договорот за вработување

Член 28

(1)Договорот за вработување особено содржи:
1) податоци за договорните страни, нивното живеалиште,
односно седиште;
2)датум на стапување на работа;
3) назив на работното место, односно податоци за видот на
работата за којашто работникот склучува договор за
вработување, со краток опис на работата што ќе ја врши
според договорот за вработување;



Пробна работа
Член 60

(1) При склучување на договорот за вработување работникот и
работодавачот можат да се договорат за пробна работа.
(2) Во договорот за вработување покрај сите права и обврски од
работен однос се утврдува висината на платата и
времетраењето на пробната работа, кое не може да биде
подолго од шест четири месеца. Пробната работа може да се
продолжи во случај на оправдано отсуство од работа (болест и
слично).

ОКДПС член 9-Времетраењето на пробната работа се утврдува
врз основа на степенот на сложеност на работата.



Постапка пред отказот поради вина на страната на работникот

Член 73
Пред откажување на договорот за вработување од причина поради вина на
работникот под условите од членот 80 од овој закон, работодавачот мора
писмено да го предупреди работникот за неисполнувањето на обврските и
можноста на отказ во случај на натамошни кршења на истите.

Постапка пред отказот поради лични причини на страна на работникот

Член 73
Пред откажување на договорот за вработување од лична причина на страна
на работникот, под условите од членот 80 од овој закон, работодавачот мора
писмено да го предупреди работникот за неисполнувањето на обврските и
можноста за отказ во случај работникот да не го подобри своето работење.



Основани причини за отказ

Член 76
(1) Работодавачот може на работникот да му го откаже договорот за
вработување, кога не е можно продолжување на работниот однос, ако:
1) работникот заради своето однесување, недостаток на знаења или
можности или заради неисполнување на посебните услови определени со
закон, не е способен да ги извршува договорните или други обврски од
работниот однос (лична причина) или
2) работникот ги крши договорните обврски или други обврски од работниот
однос (причина на вина) и
3) престане потребата од вршење на одредена работа под условите
наведени во договорот за вработување заради економски, организациони,
технолошки, структурни или слични причини на страна на работодавачот
(деловни причини).



(2) Престанокот на работниот однос од став (1) точка 3) на
овој член, се врши врз основа на потребата за ефикасно
функционирање на работата на работодавачот, стручната
подготовка и квалификација на работникот, неговото
работно искуство, успешноста на работењето, видот и
значењето на работното место, работниот стаж и други
критериуми утврдени со колективен договор, како и
критериуми за заштита на инвалидни лица, самохрани
родители и родители на деца со посебни потреби на кои
им престанува работниот однос по истиот основ.



Услови за откажување на договорот за вработување од лични 
причини на страна на работникот

Член 80
Работодавачот може да му го откаже договорот за вработување на
работникот од лични причини на страна на работникот, ако на
работникот му се обезбедени потребните услови за работа и му се
дадени соодветни упатства, насоки или и писмено предупредување
од работодавачот во врска со работата дека работодавачот не е
задоволен од начинот на извршување на работните обврски и ако
по даденото предупредување во рокот утврден од работодавачот,
кој не може да биде пократок од 15 дена, од денот на приемот на
писменото предупредување работникот не го подобри своето
работење, во случаите утврдени со колективен договор на ниво на
гранка, односно оддел, односно на ниво на работодавач.



Минимални отказни рокови

Член 88

(1) Ако работникот го откажува договорот за вработување,
отказниот рок е еден месец., освен во случаите утврдени
во член 100 став (1) од овој закон. Со договорот за
вработување или со колективниот договор може да биде
договорен подолг отказен рок, меѓутоа не подолг од три
месеца.



Застареност

Член 94

(2) Oтказ на договорот за вработување поради причини на
вина од страна на работникот, работодавачот може да му даде
на работникот во рок од шест три месеци од денот на
дознавање на фактите кои се основа за давање на отказот,
односно во рок од 12 шест месеци од денот на настапувањето
на фактите кои се основа за давање отказот.



Права и обврски во случај на отказ од деловни причини

Член 96
Два нови става
(3) Ако работодавачот го откаже договорот за вработување
поради деловни причини, не може на истите работи, со иста
стручна подготовка и занимање да вработи друг работник, во
рок од две години од денот на престанокот на работниот однос.
(4) Ако пред истекот на рокот од ставот (3) на овој член, настане
потреба за вршење на истите работи, предност за склучување
на договор за вработување има работникот на кој претходно му
престанал работниот однос.



Испратнина
Член 97

(1) Во случај на откажување на договорот за вработување од деловни
причини, работодавачот е должен на работникот да му исплати испратнина,
и тоа:
1) до пет години поминати во работен однос - во висина од една нето плата;
2) од пет до десет години поминати во работен однос - во висина од две нето
плати;
3) од десет до 15 години поминати во работен однос - во висина од три нето
плати;
4) од 15 до 20 години поминати во работен однос - во висина од четири нето
плати;
5) од 20 до 25 години поминати во работен однос - во висина од пет нето
плати и
6) над 25 години поминати во работен однос - во висина од шест нето плати.



(1) Во случај на откажување на договорот за вработување од деловни
причини, работодавачот е должен на работникот да му исплати
испратнина, и тоа:
1) до пет години поминати во работен однос - во висина од една нето
плата;
2) од пет до десет години поминати во работен однос - во висина од две
ипол нето плати;
3) од десет до 15 години поминати во работен однос - во висина од три
ипол нето плати;
4) од 15 до 20 години поминати во работен однос - во висина од четири
ипол нето плати;
5) од 20 до 25 години поминати во работен однос - во висина од шест нето
плати и
6) над 25 години поминати во работен однос - во висина од седум нето
плати.



Прекин на договорот за работа поради возраст на работникот
Член 104

(3) Писмената изјава од ставот (2) на овој член, работникот ја дава најдоцна
до 31 август во тековната година за продолжување на договорот за
вработување од ставот (1) на овој член, а за секое натамошно
продолжување на договорот за вработување од ставот (2) на овој член
изјавата ја дава еднаш годишно а најдоцна до 31 август во тековната година
за продолжување на договорот за вработување за наредната година.
(3) Писмената изјава од ставот (2) на овој член, работникот ја дава
најдоцна до 31 август во годината која што и претходи на годината во која
ги исполнува условите од ставот (1) на овој член. За секое натамошно
продолжување на договорот за вработување од ставот (2) на овој член,
изјавата ја дава еднаш годишно, а најдоцна до 31 август во годината
којашто и претходи на годината за која се бара продолжување на
договорот за вработување.



Исплата на приправниците
Член 114

Работникот - приправник има право на плата определена
според закон и колективен договор, но не помалку од 40%
70% од основната на работното место за кое се оспособува.

ОКДПС член 30-Најмалку 70%
ОКДЈС член 25-Најмалку 80%



Права на работниците кои работат ноќно време
Член 128

(3) Работодавачот, на негов трошок е должен на работниците кои работат
ноќно време да им обезбеди:
1) подолг одмор;
2) соодветна храна или надоместок на трошоци за исхрана во висина од 20%
од просечната нето плата по работник исплатена во Република Македонија
во претходната година, сразмерно за деновите кога работникот работи ноќе;
3) стручно раководство на работниот, односно производниот процес и
4) лекарски прегледи, пред нивно ангажирање во ноќна работа и во редовни
временски периоди утврдени со закон.
(5) Работодавачот не смее да го распореди на ноќна работа работникот на кој
нема да му обезбеди услови за превоз до и од работа.
(5) Доколку нема јавен превоз, работодавачот, не смее да го распореди на
ноќна работа работникот на кој нема да му обезбеди услови за превоз до и
од работа.



Определување на траењето на годишниот одмор
Член 138

(1) Траењето на годишниот одмор определен со членот 137 на
овој закон се определува според времето поминато во работен
однос, условите за работа и други критериуми утврдени со
колективниот договор.
(2) Празниците, саботите и неделите и слободните денови,
отсуствата поради боледување, како и другите случаи на
оправдано отсуство од работа не се пресметуваат во деновите
на годишниот одмор.
(3) Како ден на годишен одмор се смета секој работен ден кој е
според распоредот на работното време кај работодавачот за
конкретниот работник одреден како работен ден.



Користење на годишниот одмор

Член 141
(1) Годишниот одмор по правило се користи во текот на
календарската година.
(2) Годишниот одмор може да се користи во повеќе делови во
договор со работодавачот, со тоа што еден дел од годишниот
одмор мора да трае најмалку две непрекинати работни недели.
(3) Работодавачот е должен на работникот да му обезбеди
искористување на 12 работни дена две непрекинати работни
недели годишен одмор до крајот на тековната календарска
година, а остатокот до 30 јуни идната година.


