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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за минимална плата во Република 
Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 
декември 2014 година.
  
      Бр. 07 – 4449/1                             Претседател
1 декември 2014 година       на Република Македонија,                      

      Скопје                              д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ брoj 11/12 и 30/14), членот 7 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 8.000 до 9.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 

за прекршок на работодавач доколку по констатирана состојба за исплатена плата под 
минималната плата на работникот, во рок од седум дена, не му исплати минимална плата 
во висина утврдена според одредбите од овој закон.

(2) Глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на работодавач доколку во рок од една година го повтори прекршокот од 
ставот (1) на овој член, а државниот инспектор за труд ќе донесе решение за забрана на 
работата на  работодавачот во траење од 15 дена за кој период ќе биде обврзан да исплати 
минимална плата и социјални придонеси за вработените.

(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на одговорното лице кај работодавачот за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Член 2
Одредбите за висината на минималната плата од член 1 став 2, членовите 3 и 4 од 

Законот за изменување на Законот за минимална плата („Службен весник на Република 
Македонија” брoj 30/14) отпочнуваат да се применуваат со исплата на јануарската плата 
во соодветната тековната година. 
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Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за минимална плата во Република Македонија.

Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во  "Службен весник 

на Република Македонија".


