Закон за исплата на платите во Република
Македонија

КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ
Закон за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 70/1994; 62/1995; 33/1997; 50/2001; 26/2002;
46/2002; 37/2005; 121/2007; 161/2008; 92/2009; 97/2010; 11/2012; 145/2012;
170/2013; 139/2014 и 147/2015).
Член 1
Со овој закон се уредува исплатата на платите и одделни надоместоци кај
работодавачите со седиште во Република Македонија.
Одредбите на овој закон не се однесуваат на работодавачот кај кои повеќе
од 51% од средствата се во приватна сопственост.

Член 2
Работодавачот платите ги исплатува во согласност со колективен договор и
овој закон, доколку со друг закон поинаку не е утврдено.

Член 3
Работодавачот од членот 2 на овој закон, почнувајќи со исплатата на
платите за јануари 2009 година, утврденото право на плата со овој закон за
декември 2008 година го зголемува за износот на пресметаниот данок од
плата, задолжителните социјални придонеси, согласно со пропишаните
законски стапки за декември 2008 година и за износот на трошоците
поврзани со работа по основа на исхрана за време на работа и превоз до и од
работа, пресметани согласно со закон, колективен договор и договор за
вработување.
Правото од ставот 1 на овој член, месечно може да се зголеми до 50% од
остварената стапка на пораст на трошоците на живот во тековниот во однос
на претходниот месец, во рамките на обезбедените средства.
По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, почнувајќи со исплатата на
платите од јануари 2009 година, корисниците на Буџетот на Република
Македонија, јавните здравствени установи, корисниците на локалната
самоуправа, буџетите на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на
Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Агенцијата
за државни патишта и Агенцијата за вработување на Република
Македонија, утврденото право на нето плата согласно со овој закон за
декември 2008 година го зголемува за износот на пресметаниот данок од
плата, задолжителните социјални придонеси, согласно со пропишаните
законски стапки за декември 2008 година и за износот на трошоците

поврзани со работа по основа на исхрана за време на работа и превоз до и од
работа, пресметани согласно со закон, колективен договор и договор за
вработување, a во рамките на обезбедените средства.

Член 3-а
При утврдување на правото за исплата на платите согласно со членот 3 од
овој закон не се земаат платите на избраните и именуваните лица во
Републиката пресметани согласно со Законот за плата и другите
надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и
другите избрани и именувани лица во Републиката.

Член 3-б
Утврденото право на плата согласно со овој закон, може да се зголеми во
случаи на организациони промени кај работодавачот, промени во
квалификационата структура на вработените, промени во висината на
додатокот за работен стаж на вработените, со цел да не дојде до
намалување на правото на плата на вработените, по претходно потврдена
пресметка од министерот за труд и социјална политика во согласност со
министерот за финансии.
Член 4
Избришан
Член 5
Избришан
Член 6
Работодавецот кој за прв пат исплатува плата по донесувањето на овој
закон, платите ги исплатува согласно со колективен договор.

Член 7
Избришан

Член 8
Се забранува исплата на плати од дневен пазар, како и исплата на плати и
други надоместоци на плати во бонови и натура.
Платата на работниците правното лице ја исплатува исклучително во
паричен износ преку трансакциска сметка.

Член 9
Работодавачот може да врши исплата на надоместоците и тоа најмногу до:
- 60% за регрес за годишен одмор и
- двократен износ за отпремнина при заминување на работникот во пензија.
Надоместоците од ставот 1 на овој член се пресметуваат врз основа на
просечната месечна нето плата по работник во Републиката објавена до
денот на исплатата.
Надоместокот од ставот 1 алинеја 1 на овој член се исплатува еднаш во текот
на годината. Доколку надоместокот се исплатува во два дела, вкупниот
износ не може да биде повисок од правото утврдено при првата исплата.

Член 10
Стапката на пораст од членот 3 став 1 ja утврдува и објавува
Министерството за труд и социјална политика.

Член 11
Министерот за труд и социјална политика пропишува начин на утврдување
на износот на средствата за плати, составување на пресметките и
доставување до Министерството за финансии-Управа за јавни приходи.
Прописот од ставот 1 на овој член ќе се донесе во рок од пет дена по
влегувањето во сила на овој закон.
Министерството за финансии-Управа за јавни приходи врши контрола на
примената на овој закон.

Член 11-а
По исклучок од членовите 3 и 4 на овој закон, исплатата на платите до 31
декември 1997 година кај правните лица со седиште во Република
Македонија, освен кај правните лица кај кои сите средства се во приватна
сопственост, се врши најмногу до нивото на последно исплатената плата
заклучно со 9 јули 1997 година.

Член 11-б
Неисплатените плати за месец јуни 2001 година и пред тоа ќе се
исплатуваат согласно со одредбите од членовите 3 и 4 од Законот за исплата

на платите во Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97) кои важеле до денот влегувањето во
сила на овој закон.

Член 12
Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на работодавачот кој платите ќе ги исплати спротивно на
одредбите од овој закон.
Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член на функционерот кој
раководи со органот или друго овластено лице во правното лице.

Член 12-а
(1) За прекршоците од членот 12 од овој закон прекршочна постапка води и
прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.
(2) Овластените службени лица кај надлежниот орган на државната управа
надлежни за спроведување на примената на овој закон, пред да поднесат
барање за поведување на прекршочна постапка, се должни на одговорното
лице во правното лице или од него овластено лице да му издадат
прекршочен платен налог согласно Законот за прекршоците.
(3) Овластените службени лица од став 2 на овој член се должни да водат
евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на
покренатите постапки.
(4) Во евиденцијата од ставот (3) на овој член се собираат, обработуваат и
чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на
прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на
прекршокот, број на прекршочиот платен налог кој му се издава и исходот
на постапката.
(5) Личните податоци од ставот (4) на овој член се чуваат пет години од денот
на внесување во евиденцијата.
(6) Министерот надлежен за работите од областа на трудот ја пропишува
формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 12-б
Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно
Законот за прекршоците.

Член 13

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува заклучно со
исплатата на платите и надоместоците за месец декември 1995 година.

