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18 muajsh nga dita e parashtrimit të kerkeses dhe rregul-
lisht i permbush detyrimet e maturuara rrjedhese.

(2) Parashtruesi i kerkeses nuk do ta realizoje të drejten 
nga paragrafi (1) i ketij neni nese paraprakisht nuk e ka kr-
yer pagesen e kontributeve nga sigurimi i detyrueshem pen-
sional dhe invalidor që jane krijuar perfundimisht me det-
yrimet sipas kesaj baze për dhjetor 2008.

(3) Kerkesa për realizmin e të drejtes nga paragrafi (1) i 
ketij neni parashtrohet në Drejtorine e të Hyrave Publike, 
më së voni deri më 31 dhjetor 2013.

(4) Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses 
nga paragrafi (3) i ketij neni, më afersisht i percakton mini-
stri i Financave. 

Neni 5
(1) E drejta e shlyerjes së kamatave në baze të detyrime-

ve të cekura në nenin 1 të ketij ligji ka të beje edhe me det-
yrimet për kamate që jane në procedure të pageses së 
shtyre ose në procedure të arketimit të detyrueshem. 

(2) Organi kompetent që udheheq procedure për pagese 
të shtyre ose procedure të arketimit të detyrueshem, obligo-
het që të njejten ta nderprese dhe t'i mundesoje parashtrue-
sit të kerkeses që t'i realizoje të drejtat sipas ketij ligji, në 
pajtim me kushtet e percaktuara.

Neni 6
(1) E drejta e shlyerjes së kamatave nga neni 3 i ketij 

ligji percaktohet me aktvendim të Fondit për Sigurim Pensi-
onal dhe Invalidor të Republikes së Maqedonise në pajtim 
me kete ligj. 

(2) E drejta e shlyerjes së kamatave nga neni 4 i ketij 
ligji percaktohet me aktvendim të Drejtorise së të Hyrave 
Publike në pajtim me kete ligj. 

(3) Organi kompetent mban evidence për realizimin e 
të drejtes së shlyerjes së kamatave në pajtim me kete ligj 
dhe kujdeset për zbatimin e saj. 

Neni 7
Dispozitat e neneve 3 paragrafi (3) dhe 4 paragrafi  (4) 

të ketij ligji, do të miratohen në afat prej 30 ditesh nga dita 
e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyr-

tare të Republikes së Maqedonise". 
__________

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 

НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

794.

Врз основа на член 2 од Законот за  изменување на 
Законот за исплата на платите  во Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија" број 
145/2012) Законодавно-правната комисија на Собрание-
то на Република Македонија на седницата одржана на 
15 февруари 2013 година, го утврди Пречистениот 
текст на Законот за исплата на платите во Република 
Македонија.

Пречистениот текст на Законот за исплата на плати-
те во Република Македонија ги опфаќа: Законот за исп-
лата на платите во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" број 70/1994); Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за испла-
та на платите во Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија" број 62/1995); Законот 

за изменување и дополнување на Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија" број 33/1997); Законот за из-
менување и дополнување на Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 50/2001); Законот за измену-
вање на Законот за исплата на платите во Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја" број 26/2002); Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за исплата на платите во Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија" 
број 46/2002); Законот за дополнување на Законот за 
исплата на платите во Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 37/2005); За-
конот за изменување и дополнување на Законот за исп-
лата на платите во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" број 121/2007); Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за испла-
та на платите во Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија" број 161/2008); Законот 
за изменување и дополнување на Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија" број 92/2009); Законот за из-
менување Законот за исплата на платите во Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја" број 97/2010); Законот за изменување Законот за 
исплата на платите во Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 11/2012) и 
Законот за изменување Законот за исплата на платите 
во Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 145/2012) во кои е означено вре-
мето на нивното влегување во сила и примена.

Бр. 10-247/2 Заменик на претседателот
15 февруари 2013 година на Законодавно-правната

Скопје комисија на Собранието на 
Република Македонија,
Малиша Станковиќ, с.р.

З А К О Н
ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Член 1
Со овој закон се уредува исплатата на платите и од-

делни надоместоци кај работодавачите со седиште во 
Република Македонија.

Одредбите на овој закон, не се однесуваат на рабо-
тодавачите 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 за-
кон поинаку не е утврдено. 

Член 3
Работодавачот од членот 2 на овој закон, почнувај-

ќи со исплатата на платите за јануари 2009 година, 
утврденото право на  нето плата со овој закон за декем-
ври 2008 година го зголемува за износот на пресметани-
от данок од плата, задолжителните социјални придоне-
си, согласно со пропишаните законски стапки за декем-
ври 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.
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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 претход-
ниот месец, во рамките на обезбедените средства.

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, почну-
вајќи со исплатата  на  платите од јануари 2009 година, 
корисниците на Буџетот на Република Македонија, јав-
ните здравствени установи, корисниците на локалната 
самоуправа, буџетите на Фондот за пензиско и инвалид-
ско осигурување на Македонија, Фондот за здравстве-
но осигурување на Македонија, Агенцијата за државни 
патишта и Агенцијата за вработување на Република Ма-
кедонија, утврденото право на нето плата согласно со 
овој закон за декември 2008 година го зголемува за из-
носот на  пресметаниот данок од  плата, задолжителни-
те социјални придонеси, согласно со пропишаните за-
конски 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 вра-
ботување, а 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 прес-
метани согласно со Законот за плата и другите надоме-
стоци на пратениците во Собранието на Република Ма-
кедонија и другите избрани и именувани лица во Репуб-
ликата.

Член 3-б
Утврденото право на плата согласно со овој закон, 

може да се зголеми во случаи на организациони проме-
ни кај работодавачот, промени во квалификационата 
структура на вработените, промени во висината на до-
датокот за работен стаж на вработените, со цел да не 
дојде до намалување на правото на плата на вработени-
те, по претходно потврдена пресметка од министерот 
за труд и социјална политика во согласност со министе-
рот за финансии.

Членот 4 е избришан.
Членот 5 е избришан.

Член 6
Работодавачот кој за прв пат исплатува платa по до-

несувањето на овој закон, платите ги исплатува соглас-
но со колективен договор. 

Членот 7 е избришан.

Член 8
Се забранува исплата на плати од дневен пазар, ка-

ко 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 надоместо-

ците и тоа најмногу до:
- 60% за регрес за годишен одмор и
- двократен износ за отпремнина при заминување 

на работникот во пензија.     

Надоместоците од ставoт 1 на овој член се пресмету-
ваат врз основа на просечната месечна нето плата по ра-
ботник во Републиката објавена до денот на исплатата. 

Надоместокот од ставот 1 алинеја 1 на овој член се 
исплатува еднаш во текот на годината. Доколку надоме-
стокот се исплатува во два дела вкупниот износ не мо-
же да биде повисок од правото утврдено при првата 
исплата. 

Член 10
Стапката на пораст од членот 3 став 1 ја утврдува и 

објавува Министерството за труд и социјална политика.

Член 11
Министерот за труд и социјална политика пропишу-

ва начин на утврдување на износот на средствата за пла-
ти, составување на пресметките и доставување до Мини-
стерството за финансии- Управа за јавни приходи. 

Прописот од ставот 1 на овој член ќе се донесе во 
рок од 5 дена по влегувањето во сила на овој закон.

Министерството за финансии-Управа за јавни при-
ходи врши контрола на примената на овој закон.

Член 11-а
По исклучок од членовите 3 и 4 на овој закон, исп-

латата на нето платите до 31 декември 1997 година кај 
правните лица со седиште во Република Македонија, 
освен кај правните лица кај кои сите средства се во при-
ватна сопственост, се врши најмногу до нивото на пос-
ледно исплатената плата заклучно со 9 јули 1997 го-
динa.

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 Ре-
публика Македонија (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97) кои важеле до де-
нот на влегување во сила на овој закон. 

Член 12
Глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска про-

тиввредност ќе се изрече за прекршок на работодава-
чот кој платите ќе ги исплати спротивно на одредбите 
од овој закон.

Покрај глобата за дејството од ставот 1 на овој член 
на работодавачот ќе му се изрече и прекршочна санкци-
ја забрана за вршење на дејност  во траење од шест ме-
сеца до две години.

За дејството од ставот 1 на овој член на одговорно-
то лице кај работодавачот ќе му се изрече глоба за пре-
кршок во износ од 100 до 300 евра во денарска против-
вредност.

Покрај глобата за дејството од ставот 1 на овој член 
на одговорното лице кај работодавачот ќе му се изрече 
и прекршочна санкција забрана на вршење професија, 
дејност или должност во траење од една до три години.

Член 12-а
За прекршоците од членот 12 на овој закон прекр-

шочната постапка ја води надлежниот суд.
Овластените службени лица кај надлежниот орган 

на државната управа надлежни за спроведување на при-
мената на овој закон, се должни на сторителот на прекр-
шокот да му предложат постапка за порамнување сог-
ласно со Законот за прекршоците.
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Член 13
(член 13 од "Службен весник на Република 

Македонија" број  70/94 година)

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува заклучно со исплатата на 
платите и надоместоците за  месец  декември 1995 годи-
на.

Член 14
(член 4 од "Службен весник на Република Македонија" 

број 62/95 година)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува почнувајќи со исплатата на 
платите за месец јануари  1996  година.

Член 15
(член 13 од "Службен весник на Република 

Македонија" број 50/2001 година)

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија", а ќе 
се применува од 1 јули 2001 година.

Член 16
(член 6 од "Службен весник на Република Македонија" 

број 121/2007 година)

Во целиот текст на Законот зборовите "работодав-
цот", односно "работодавците" се заменуваат со зборо-
вите: "работодавачот", односно "работодавачите". 

Член 17
(член 7 од "Службен весник на Република Македонија" 

број 121/2007 година)

Работодавачот утврденото право на плата во перио-
дот од 2007 до 2009 година може да го зголеми за по 
10% годишно, започувајќи со исплатата на платата за 
септември 2007 година.

Член 18
(член 4 од "Службен весник на Република Македонија" 

број 161/2008 година)

Во целиот текст на Законот зборот „нето" се брише, 
освен во членот 9.

Член 19
(член 5 од "Службен весник на Република Македонија" 

број 161/08 година)

Неисплатените плати за декември 2008 година и не-
исплатените плати до 31 декември ќе се исплатуваат 
согласно со прописите кои важеле до денот на примена-
та на овој закон.

Член 20
(член 6 од "Службен весник на Република Македонија" 

број 161/08 година)

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија", а ќе 
се применува почнувајќи со исплатата на платите за ја-
нуари  2009  година.

Член 21
(член 1 од "Службен весник на Република Македонија" 

број 92/09 година)

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за исплата на платите во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
121/2007), во членот 7 годината „2009" се заменува со 
годината „2008".

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Работодавачот утврденото право на плата во 2010 

година може да го зголеми за 10% започнуваќи со исп-
латата за септември 2010 година."

Член 22
(член 1 од "Службен весник на Република Македонија" 

број 97/10 година)

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за исплата на платите во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
121/2007 и 92/2009), во членот 7 ставот 2 се менува и 
гласи:

„Работодавачот утврденото право на плата во 2012 
година може да го зголеми за 10% започнуваќи со исп-
латата за септември 2012 година."

Член 23
(член 3 од "Службен весник на Република Македонија" 

број 11/12 година)

Во Законот за изменување на Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија" бр.9710), членот 1 се мену-
ва и гласи:

„Работодавачот утврденото право на плата во 2012 
година може да го зголеми за 5% започнуваќи со испла-
тата за декември 2012 година."

Член 24
(член 4 од "Службен весник на Република Македонија" 

број 11/12 година)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", а членовите 1 и 2 од овој закон  ќе се примену-
ва со исплата  на платите за јануари 2012  година.

Член 25
(член 1 од "Службен весник на Република Македонија" 

број 145/12 година)
 
Во Законот за изменување на Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија" бр.11/12), членот 3 се мену-
ва и гласи:

„Работодавачот утврденото право на плата во 2013 
година може да го зголеми за 5% започнуваќи со испла-
тата за декември 2013 година."

Член 26
(член 3 од "Службен весник на Република Македонија" 

број 145/12 година)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува со исплатата на платите за 
декември 2013  година.


